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వచనము 1 

యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు 

తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము పంపి తన దాసుడైన 

యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

రోమీయులకు 11 :14 => వారిలో కొందరినైనను రకిష్ంపవలెనని నా పరిచరయ్ను 

ఘనపరచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:12 => నేను మీకు వార్సినను ఆ దుషాక్రయ్ము చేసినవాని నిమితత్ము 

వార్యలేదు; వానివలన అనాయ్యము పొందినవాని నిమితత్మైనను వార్యలేదు; మాయెడల మీకునన్ 

ఆసకిత్ దేవునియెదుట మీ మధయ్ బాహాటమగుటకే వార్సితిని. 
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1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

ఆమోసు 4:11 => దేవుడు సొదొమ గొమొఱాణ్లను బోరల్దోసి నాశనము చేసినటుల్ నేను మీలో 

కొందరిని నాశనము చేయగా మీరు మంటలోనుండి తీయబడిన కొరవులైనటుట్ తపిప్ంచుకొంటిరి; 

అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 3:2 => సాతానూ, యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా 

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:15 => ఒకని పని కాలిచ్వేయబడినయెడల వానికి నషట్ము కలుగును; అతడు 

తనమటుట్కు రకిష్ంపబడును గాని అగిన్లోనుండి తపిప్ంచుకొనన్టుట్ రకిష్ంపబడును. 

లేవీయకాండము 13:47 => మరియు కుషుఠ్పొడ వసత్రమందు కనబడునపుప్డు అది గొఱఱ్వెండుర్కల 

బటట్యందేమి నారబటట్యందేమి 

లేవీయకాండము 13:48 => నారతోనేగాని వెండుర్కలతోనేగాని నేసిన పడుగునందేమి పేకయందేమి 

తోలునందేమి తోలుతో చేయబడు ఏయొక వసుత్వునందేమి పుటిట్  

లేవీయకాండము 13:49 => ఆ పొడ ఆ బటట్యందేమి ఆ తోలునందేమి ఆ పేకయందేమి తోలుతో 

చేయబడిన వసుత్వునందేమి పచచ్దాళుగానేగాని యెఱఱ్దాళుగానేగాని కనబడినయెడల, అది కుషుఠ్పొడ; 

యాజకునికి దాని కనుపరచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:50 => యాజకుడు ఆ పొడను చూచి పొడగల వాటిని ఏడు దినములు 

పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:51 => ఏడవనాడు అతడు ఆ పొడను చూడవలెను. అపుప్డు ఆ వసత్రమందు, 

అనగా పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలునందేగాని తోలుతో చేసిన వసుత్వునందేగాని ఆ పొడ 

వాయ్పించినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అది అపవితర్ము. 

Page  of 5 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

లేవీయకాండము 13:52 => కావున అతడు ఆ పొడ దేనిలో ఉనన్దో ఆ వసత్రమును నారతోనేమి 

వెండుర్కలతోనేమి చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన పర్తి వసుత్వును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను; 

అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అగిన్తో దాని కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 13:53 => అయితే యాజకుడు చూచినపుప్డు ఆ పొడ ఆ వసత్రమందు, అనగా 

పడుగునందేమి పేకయందేమి తోలుతో చేసిన మరి దేనియందేమి వాయ్పింపక పోయినయెడల 

లేవీయకాండము 13:54 => యాజకుడు ఆ పొడగలదానిని ఉదుక నాజాఞ్పించి మరి ఏడు దినములు 

దానిని విడిగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:55 => ఆ పొడగల దానిని ఉదికిన తరువాత యాజకుడు దానిని చూడవలెను. 

ఆ పొడ మారకపోయినను వాయ్పింపకపోయినను అది అపవితర్ము. అగిన్తో దానిని కాలిచ్వేయవలెను. 

అది లోవైపునగాని పైవైపునగాని పుటిట్నను కొరుకుడు కుషఠ్ముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 13:56 => యాజకుడు దానిని చూచినపుప్డు వసత్రము ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ 

వాడియుండినయెడల, అది ఆ వసత్రములో ఉండినను తోలులో ఉండినను పడుగులో ఉండినను పేకలో 

ఉండినను యాజకుడు వాటిని చింపివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 13:57 => అటుతరువాత అది ఆ వసత్రమందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని 

తోలుతో చేసిన దేనియందేగాని కనబడినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము. ఆ పొడ దేనిలోనునన్దో 

దానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 13:58 => ఏ వసత్రమునేగాని పడుగునేగాని పేకనేగాని తోలుతో చేసిన దేనినేగాని 

ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ వదిలినయెడల, రెండవమారు దానిని ఉదుకవలెను; 

లేవీయకాండము 13 :59 => అపుప్డు అది పవితర్మగును . బొచుచ్బటట్యందేగాని 

నారబటట్యందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలువసుత్వులయందేగాని యుండు 

కుషుఠ్పొడనుగూరిచ్ అది పవితర్మని అపవితర్మని నీవు నిరణ్యింపవలసిన విధి యిదే. 

లేవీయకాండము 14:47 => ఆ యింట పండుకొనువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను. ఆ యింట 

భోజనము చేయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను. 
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లేవీయకాండము 15:17 => ఏ బటట్మీదను ఏ తోలుమీదను వీరయ్సఖ్లనమగునో ఆ బటట్యు ఆ 

తోలును నీళల్తో ఉదుకబడి సాయంకాలమువరకు అపవితర్మై యుండును. 

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడడ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

విలాపవాకయ్ములు 4:14 => జనులు వీధులలో అంధులవలె తిరుగులాడెదరు వారు రకత్ము అంటిన 

అపవితుర్లు ఎవరును వారి వసత్రములను ముటట్కూడదు. 

జెకరాయ్ 3:3 => యెహోషువ మలిన వసత్రములు ధరించినవాడై దూత సముఖములో 

నిలువబడియుండగా 

జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగగ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 3:5 => అతని తలమీద తెలల్ని పాగా పెటిట్ంచుడని నేను మనవిచేయగా వారు అతని తలమీద 

తెలల్ని పాగాపెటిట్ వసత్రములతో అతనిని అలంకరించిరి; యెహోవా దూత దగగ్ర నిలుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:9 => జారులతో సాంగతయ్ము చేయవదద్ని నా పతిర్కలో మీకు వార్సియుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 5:10 => అయితే ఈలోకపు జారులతోనైనను, లోభులతోనైనను, 

దోచుకొనువారితోనైనను, విగర్హారాధకులతోనైనను, ఏమాతర్మును సాంగతయ్ము చేయవదద్ని కాదు; 

ఆలాగైతే మీరు లోకములోనుండి వెళిల్పోవలసి వచుచ్ను గదా? 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగుగ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 
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పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 42:24 => అతడు వారియొదద్నుండి అవతలకుపోయి యేడిచ్, మరల వారియొదద్కు 

వచిచ్ వారితో మాటలాడి, వారిలో షిమోయ్నును పటుట్కొని వారి కనున్ల ఎదుట అతని బంధించెను. 

లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 13:47 => మరియు కుషుఠ్పొడ వసత్రమందు కనబడునపుప్డు అది గొఱఱ్వెండుర్కల 

బటట్యందేమి నారబటట్యందేమి 

లేవీయకాండము 13:48 => నారతోనేగాని వెండుర్కలతోనేగాని నేసిన పడుగునందేమి పేకయందేమి 

తోలునందేమి తోలుతో చేయబడు ఏయొక వసుత్వునందేమి పుటిట్  

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుదిధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

సామెతలు 7:8 => సందెవేళ పొర్దుద్ గుర్ంకిన తరువాత చిమమ్చీకటిగల రాతిర్వేళ 

ఆమోసు 4:11 => దేవుడు సొదొమ గొమొఱాణ్లను బోరల్దోసి నాశనము చేసినటుల్ నేను మీలో 

కొందరిని నాశనము చేయగా మీరు మంటలోనుండి తీయబడిన కొరవులైనటుట్ తపిప్ంచుకొంటిరి; 

అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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హగగ్యి 2:14 => అపుప్డు హగగ్యి వారి కీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఈ పర్జలును ఈ జనులును నా 

దృషిట్కి ఆలాగుననే యునాన్రు; వారు చేయు కిర్యలనిన్యు వారచచ్ట అరిప్ంచునవి యనిన్యు నా 

దృషిట్కి అపవితర్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 3:2 => సాతానూ, యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా 

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 

మతత్యి 13:28 => ఇది శతుర్వు చేసిన పని అని అతడు వారితో చెపప్గా, ఆ దాసులు మేము వెళిల్ 

వాటిని పెరికి కూరుచ్ట నీకిషట్మా? అని అతనిని అడిగిరి. 

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

చేయక దేవ్షించునదియే చేయుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

1 కొరిందీయులకు 3:15 => ఒకని పని కాలిచ్వేయబడినయెడల వానికి నషట్ము కలుగును; అతడు 

తనమటుట్కు రకిష్ంపబడును గాని అగిన్లోనుండి తపిప్ంచుకొనన్టుట్ రకిష్ంపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 2:8 => కావున వానియెడల మీ పేర్మను సిథ్రపరచవలెనని మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

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

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 
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ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 

చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:15 => అయినను అతనిని శతుర్వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి 

బుదిధ్చెపుప్డి. 

హెబీర్యులకు 12:13 => మరియు కుంటికాలు బెణకక బాగుపడు నిమితత్ము మీ పాదములకు 

మారగ్ములను సరళము చేసికొనుడి. 

యాకోబు 5:19 => నా సహోదరులారా, మీలో ఎవడైనను సతయ్ము నుండి తొలగిపోయినపుప్డు 

మరియొకడు అతనిని సతయ్మునకు మళిల్ంచినయెడల 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

వచనము 2 

అతడు దేవుని వాకయ్మునుగూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ సాక్షయ్మునుగూరిచ్యు తాను చూచినంతమటుట్కు 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యూదా 1:21 => నితయ్జీవారథ్మైన మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ కనికరము కొరకు కనిపెటుట్చు, దేవుని 

పేర్మలో నిలుచునటుల్ కాచుకొనియుండుడి. 
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యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

రోమీయులకు 14:4 => పరుని సేవకునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? అతడు 

నిలిచియుండుటయైనను పడియుండుటయైనను అతని సొంత యజమానుని పనియే; అతడు 

నిలుచును, పర్భువు అతనిని నిలువబెటుట్టకు శకిత్ గలవాడు. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

2 కొరిందీయులకు 4:14 => కాగా విశవ్సించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వార్యబడిన పర్కారము 

అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన ఆతమ్గలవారమై, 
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2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరుణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 14:5 => వీరినోట ఏ అబదధ్మును కనబడలేదు; వీరు అనిందుయ్లు. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 
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మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

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

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

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

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 21:6 => నితయ్ము ఆశీరావ్ద కారకుడుగా నుండునటుల్ నీవతని నియమించియునాన్వు నీ 

సనిన్ధిని సంతోషముతో అతని నులల్సింపజేసియునాన్వు. 

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

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

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  
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1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

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

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు 

యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళిల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 

ఆదికాండము 47:2 => తన సహోదరులందరిలో అయిదుగురిని వెంటబెటుట్కొని పోయి వారిని ఫరో 

సమక్షమందు ఉంచెను. 

లేవీయకాండము 14:11 => పవితర్పరచు యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు మనుషుయ్ని వాటితో 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:14 => మరియు యెహోవా చూడుము; నీ మరణదినములు 

సమీపించెను; నీవు యెహోషువను పిలిచి నేనతనికి ఆజఞ్లిచిచ్నటుల్ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నిలువుడని 

మోషేతో సెలవియయ్గా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

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

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  
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యోబు 40:10 => ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ 

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 17:2 => నీ సనిన్ధినుండి నాకు తీరుప్ వచుచ్నుగాక నీ కనుదృషిట్ నాయ్యముగా చూచును. 

కీరత్నలు 37:17 => భకిత్హీనుల బాహువులు విరువబడును నీతిమంతులకు యెహోవాయే 

సంరక్షకుడు 

కీరత్నలు 45:15 => ఉతాస్హసంతోషములతో వారు వచుచ్చునాన్రు రాజనగరులో 

పర్వేశించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 51:12 => నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుటిట్ంచుము సమమ్తిగల మనసుస్ కలుగజేసి 

ననున్ దృఢపరచుము. 

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 119:117 => నాకు రక్షణ కలుగునటుల్ నీవు ననున్ ఉదధ్రింపుము అపుప్డు నీ కటట్డలను 

నితయ్ము లక్షయ్ము చేసెదను. 

సామెతలు 2:8 => నాయ్యము తపిప్పోకుండ ఆయన కనిపెటుట్ను తన భకుత్ల పర్వరత్నను ఆయన 

కాచును. 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

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

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

సవ్రము నాకు వినబడనిముమ్.  

పరమగీతము 4:7 => నా పిర్యురాలా, నీవు అధికసుందరివి నీయందు కళంకమేమియు లేదు. 
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యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

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

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

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

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

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

తటుట్నకు తిరుగకూడదు 

యిరిమ్యా 35:19 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా సనిన్ధిలో నిలుచుటకు రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబునకు సంతతివాడు 

ఎనన్డునుండక మానడు. 

యెహెజేక్లు 13:23 => మీరికను వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనకయుందురు, సోదె చెపప్కయుందురు; 

నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నా జనులను మీ వశమునుండి విడిపించెదను. 

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

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

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

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 
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లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

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

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 17:11 => నేనికను లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉనాన్రు; నేను నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్ను. పరిశుదుధ్డవైన తండీర్, మనము ఏకమై యునన్లాగున వారును ఏకమై యుండునటుల్ 

నీవు నాకు అనుగర్హించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడుము. 

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

దుషట్తవ్మునుండి మళిల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:29 => ఈ అవశయ్మైన వాటికంటె ఎకుక్వైన యే భారమును మీమీద 

మోపకూడదని, పరిశుదాధ్తమ్కును మాకును తోచెను. వీటికి దూరముగా ఉండుటకు జాగర్తత్పడితిరా 

అది మీకు మేలు. మీకు కేష్మము కలుగును గాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

రోమీయులకు 8:4 => దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాపశరీరాకారముతో పంపి, ఆయన 

శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 
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రోమీయులకు 14:4 => పరుని సేవకునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? అతడు 

నిలిచియుండుటయైనను పడియుండుటయైనను అతని సొంత యజమానుని పనియే; అతడు 

నిలుచును, పర్భువు అతనిని నిలువబెటుట్టకు శకిత్ గలవాడు. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

2 కొరిందీయులకు 4:14 => కాగా విశవ్సించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వార్యబడిన పర్కారము 

అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన ఆతమ్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 
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కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 

కొలొసస్యులకు 4:12 => మీలో ఒకడును కీర్సుత్యేసు దాసుడునైన ఎపఫార్ మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్డు; మీరు సంపూరుణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 

నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => మీ హృదయములను ఆదరించి, పర్తి సతాక్రయ్మందును పర్తి 

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => అయితే పర్భువు నమమ్దగినవాడు; ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచి 

దుషట్తవ్మునుండి కాపాడును. 
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1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 2:18 => తాను శోధింపబడి శర్మ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము 

చేయగలవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

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

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

బలపరచును. 
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1 యోహాను 5 : 1 8 = > మనము దేవుని సం బంధులమనియు , లోకమంతయు 

దుషుట్నియందునన్దనియు ఎరుగుదుము. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 14:5 => వీరినోట ఏ అబదధ్మును కనబడలేదు; వీరు అనిందుయ్లు. 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

వచనము 3 

సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని విని యిందులో 

వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

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

మితిలేదు. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 
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ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

కీరత్నలు 78:20 => ఆయన బండను కొటట్గా నీరు ఉబికెను నీళుల్ కాలువలై పారెను. ఆయన 

ఆహారము ఇయయ్గలడా? ఆయన తన పర్జలకు మాంసము సిదధ్పరచగలడా? అని వారు చెపుప్కొనిరి. 

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

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  

యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

1 తిమోతి 2:3 => ఇది మంచిదియు మన రక్షకుడగు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమైనదియునైయునన్ది. 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 
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తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

తీతుకు 3:4 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్ దయయు, మానవులయెడల ఆయనకునన్ పేర్మయు 

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 
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1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

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

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

బలపరచును. 

1 పేతురు 5:11 => యుగయుగములకు పర్భావమాయనకు కలుగును గాక. ఆమేన . 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 
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సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

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

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

యోబు 28:23 => దేవుడే దాని మారగ్మును గర్హించును దాని సథ్లము ఆయనకే తెలియును. 

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

ధరించుకొనియునాన్డు. 

యోబు 40:10 => ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ 

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 45:3 => శూరుడా, నీ కతిత్ మొలను కటుట్కొనుము నీ తేజసుస్ను నీ పర్భావమును 

ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

యెషయా 31:2 => అయినను ఆయనయు బుదిధ్మంతుడుగా ఉనాన్డు. మాట తపప్క దుషుట్ల 

యింటివారిమీదను కీడుచేయువారికి తోడప్డువారిమీదను ఆయన లేచును. 
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యెషయా 43:3 => యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడనైన నేనే నినున్ 

రకిష్ంచువాడను నీపార్ణరక్షణ కర్యముగా ఐగుపుత్ను ఇచిచ్యునాన్ను నీకు బదులుగా కూషును సెబాను 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

యెషయా 43:11 => నేను నేనే యెహోవాను, నేను తపప్ వేరొక రక్ష కుడు లేడు. 

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

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెషయా 63:8 => వారు నా జనులనియు అబదధ్ములాడనేరని పిలల్లనియు అనుకొని ఆయన వారికి 

రక్షకుడాయెను. 

లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 
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లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

1 కొరిందీయులకు 8:4 => కాబటిట్ విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటిని తినుట విషయము : 

లోకమందు విగర్హము వటిట్దనియు, ఒకక్డే దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుము. 

గలతీయులకు 1:5 => దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 

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

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

1 తిమోతి 1:1 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్యు మన నిరీక్షణయైన కీర్సుత్యేసు యొకక్యు ఆజఞ్ 

పర్కారము కీర్సుత్యేసు యొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలు, 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 
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1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 
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సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

వచనము 4 

యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. వరత్మాన భూత 

భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

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

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

గలతీయులకు 1:12 => మనుషుయ్నివలన దానిని నేను పొందలేదు, నాకెవడును దాని బోధింపను 

లేదు గాని యేసుకీర్సుత్ బయలుపరచుటవలననే అది నాకు లభించినది. 
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ఎఫెసీయులకు 3:3 => ఎటల్నగా కీర్సుత్ మరమ్ము దేవదరశ్నమువలన నాకు తెలియపరచబడినదను 

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

యోహాను 3:32 => తాను కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సాక్షయ్మిచుచ్ను; ఆయన 

సాక్షయ్ము ఎవడును అంగీకరింపడు. 

యోహాను 8:26 => మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్టకును తీరుప్ తీరుచ్టకును చాల సంగతులు నాకు కలవు 

గాని ననున్ పంపినవాడు సతయ్వంతుడు; నేను ఆయనయొదద్ వినిన సంగతులే లోకమునకు 

బోధించుచునాన్నని చెపెప్ను. 

యోహాను 12:49 => ఏలయనగా నా అంతట నేనే మాటలాడలేదు; నేను ఏమనవలెనో యేమి 

మాటలాడవలెనో దానినిగూరిచ్ ననున్ పంపిన తండిర్యే నాకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

యోహాను 15:15 => దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిముమ్ను 

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

పర్కటన 1:19 => కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 
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పర్కటన 22:10 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన 

వాకయ్ములకు ముదర్ వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 

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

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 
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పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

2 రాజులు 6:9 => అయితే ఆ దైవజనుడు ఇశార్యేలు రాజునకు వరత్మానము పంపి ఫలాని 

సథ్లమునకు నీవు పోవదుద్, అచచ్టికి సిరియనులు వచిచ్ దిగియునాన్రని తెలియజేసెను గనుక 

కీరత్నలు 36:1 => భకిత్హీనుల హృదయములో అతికర్మము దేవోకిత్వలె పలుకుచునన్ది వాని 

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

యెషయా 51:16 => నేను ఆకాశములను సాథ్పించునటుల్ను భూమి పునాదులను వేయునటుల్ను 

నాజనము నీవేయని సీయోనుతో చెపుప్నటుల్ను నీ నోట నా మాటలు ఉంచి నా చేతినీడలో నినున్ 

కపిప్యునాన్ను.  

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

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

జెకరాయ్ 1:11 => అవి గొంజిచెటల్మధయ్ను నిలువబడిన యెహోవా దూతను చూచి మేము 

లోకమంతట తిరుగులాడి వచిచ్యునాన్ము; ఇదిగో లోకులందరు శాంతము కలిగి నిమమ్ళముగా 

ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 

మారుక్ 13:32 => ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ తపప్ ఏ మనుషుయ్డైనను, 

పరలోకమందలి దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

యోహాను 7:16 => అందుకు యేసు నేను చేయు బోధ నాదికాదు; ననున్ పంపినవానిదే. 
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యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

వచనము 5 
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నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, భూపతులకు 

అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

యోహాను 1:32 => మరియు యోహాను సాక్షయ్మిచుచ్చు ఆతమ్ పావురమువలె ఆకాశమునుండి 

దిగివచుచ్ట చూచితిని; ఆ ఆతమ్ ఆయనమీద నిలిచెను. 

యోహాను 12:17 => ఆయన లాజరును సమాధిలోనుండి పిలిచి మృతులలోనుండి అతని 

లేపినపుప్డు, ఆయనతో కూడ ఉండిన జనులు సాక్షయ్మిచిచ్రి. 

యోహాను 19:35 => ఇది చూచిన వాడు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు; అతని సాక్షయ్ము సతయ్మే. మీరు 

నముమ్నటుల్ అతడు సతయ్ము చెపుప్చునాన్డని ఆయనెరుగును. 

యోహాను 21:24 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఇవి వార్సిన శిషుయ్డు ఇతడే; ఇతని 

సాక్షయ్ము సతయ్మని యెరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 
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1 కొరిందీయులకు 2:1 => సహోదరులారా, నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వాకాచ్తురయ్ముతో గాని 

జాఞ్నాతిశయముతో గాని దేవుని మరమ్మును మీకు పర్కటించుచు వచిచ్నవాడను కాను. 

1 యోహాను 5:7 => సాక్షయ్మిచుచ్వారు ముగుగ్రు, అనగా ఆతమ్యు, నీళుల్ను, రకత్మును, ఈ 

ముగుగ్రు ఏకీభవించియునాన్రు. 

1 యోహాను 5:8 => మనము మనుషుయ్ల సాక్షయ్ము అంగీకరించుచునాన్ము గదా! దేవుని సాక్షయ్ము 

మరి బలమైనది. దేవుని సాక్షయ్ము ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్నదే. 

1 యోహాను 5:9 => దేవుని కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడు తనలోనే యీ సాక్షయ్ము 

కలిగియునాన్డు; దేవుని నమమ్నివాడు ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్న సాక్షయ్మును నమమ్లేదు 

గనుక అతడు దేవుని అబదిధ్కునిగా చేసినవాడే. 

1 యోహాను 5:10 => ఆ సాక్షయ్మేమనగా దేవుడు మనకు నితయ్జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము 

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

3 యోహాను 1:12 => దేమేతిర్యు అందరివలనను సతయ్మువలనను మంచి సాక్షయ్ము 

పొందినవాడు, మేము కూడ అతనికి సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము; మా సాక్షయ్ము సతయ్మైనదని 

నీవెరుగుదువు. 

పర్కటన 1:19 => కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  

యోహాను 3 : 1 1 = > మేము ఎరిగిన సంగతియే చెపుప్చునాన్ము , చూచినదానికే 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము, మా సాక్షయ్ము మీరంగీకరింపరని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:15 => నీవు కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సకల 

మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు సాకిష్వైయుందువు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

1 యోహాను 1:1 => జీవవాకయ్మునుగూరిచ్నది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, మేమేది వింటిమో, 

కనున్లార ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మాచేతులు దేనిని తాకి చూచెనో, అది 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

1 యోహాను 4:14 => మరియు తండిర్ తన కుమారుని లోకరక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట 

మేము చూచి, సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము. 

యెషయా 43:10 => మీరు తెలిసికొని ననున్ నమిమ్ నేనే ఆయననని గర్హించునటుల్ మీరును నేను 

ఏరప్రచుకొనిన నా సేవకుడును నాకు సాకుష్లు నాకు ముందుగా ఏ దేవుడును నిరిమ్ంపబడలేదు నా 

తరువాత ఏ దేవుడు నుండడు.  

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

దేవుడైయుండెను. 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

వచనము 6 

మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను విడిపించినవానికి 

మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన మనలను తన 

తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 
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పర్కటన 22:7 => ఇదిగో నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను, ఈ గర్ంథములోని పర్వచన వాకయ్ములను 

గైకొనువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

దానియేలు 12:12 => వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దియైదు దినములు తాళుకొని 

కనిపెటుట్కొనువాడు ధనుయ్డు. 

దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

పర్కటన 22:10 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన 

వాకయ్ములకు ముదర్ వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 

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

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

యాకోబు 5:8 => పర్భువు రాక సమీపించుచునన్ది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ 

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

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

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

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

సామెతలు 7:1 => నా కుమారుడా, నా మాటలను మనసుస్న నుంచుకొనుము నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచిపెటుట్కొనుము.  

యిరిమ్యా 9:12 => ఈ సంగతిని గర్హింపగల జాఞ్ని యెవడు? దానిని వాడు తెలియజేయునటుల్ 

యెహోవా నోటి మాట ఎవనికి వచెచ్ను? ఎవడును సంచరింపకుండ ఆ దేశము ఎడారివలె ఏల 

కాలిపోయి పాడాయెను? 

యిరిమ్యా 51:61 => కాగా యిరీమ్యా శెరాయాతో ఇటల్నెను నీవు బబులోనునకు వచిచ్నపుప్డు ఈ 

మాటలనిన్టిని చదివి వినిపించవలెను. 

దానియేలు 9:2 => అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు దానియేలను నేను యెహోవా తన 

పర్వకత్యగు యిరీమ్యాకు సెలవిచిచ్ తెలియజేసినటుట్, యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన డెబబ్ది 

సంవతస్రములు సంపూరిత్యౌచునన్వని గర్ంథములవలన గర్హించితిని. 

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

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

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

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 
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పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

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

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

పర్కటన 7:2 => మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

పర్కటన 13:18 => బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక 

మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు. 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 7 

ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, ఆయనను 

పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; అవును 

ఆమేన . 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 
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పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:8 => సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము మొదటివాడును 

కడపటివాడునైయుండి, మృతుడై మరల బర్దికినవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:12 => పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము వాడియైన రెండంచులు 

గల ఖడగ్ము గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

Page  of 40 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగును గాక. 

2 కొరిందీయులకు 1:2 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

కీరత్నలు 102:25 => ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి ఆకాశములు కూడ నీచేతిపనులే. 

కీరత్నలు 102:26 => అవి నశించును గాని నీవు నిలచియుందువు అవియనిన్యు వసత్రమువలె 

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

కీరత్నలు 102:27 => నీవు ఏకరీతిగా నుండువాడవు నీ సంవతస్రములకు అంతము లేదు. 

యెషయా 41:4 => ఎవడు దీని నాలోచించి జరిగించెను? ఆదినుండి మానవ వంశములను 

పిలిచినవాడనైన యెహోవానగు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను ఉండువాడను. 
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యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

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

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

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

దేవుడైయుండెను. 

హెబీర్యులకు 1:10 => మరియు పర్భువా, నీవు ఆదియందు భూమికి పునాది వేసితివి 

హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 1:12 => ఉతత్రీయమువలె వాటిని మడిచివేతువు అవి వసత్రమువలె మారచ్బడును గాని 

నీవు ఏకరీతిగానే యునాన్వు నీ సంవతస్రములు తరుగవు అని చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:13 => అయితే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చేయువరకు 

నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము అని దూతలలో ఎవనినిగూరిచ్యైన యెపుప్డైనను చెపెప్నా? 

హెబీర్యులకు 13:8 => యేసుకీర్సుత్ నినన్, నేడు, ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు; అవును 

యుగయుగములకును ఒకక్టే రీతిగా ఉండును. 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 
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పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

జెకరాయ్ 3:9 => యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు 

నేతర్ములునన్వి, దాని చెకక్డపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్; మరియు ఒక దినములోగానే నేను ఈ దేశము యొకక్ దోషమును పరిహరింతును; 

జెకరాయ్ 4:10 => కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించినవాడెవడు? లోకమంతటను 

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 

జెకరాయ్ 6:5 => అతడు నాతో ఇటల్నెను ఇవి సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి 

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 

1 కొరిందీయులకు 12:4 => కృపావరములు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని ఆతమ్ యొకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 

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

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

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

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

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

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

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

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

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

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

నిరగ్మకాండము 6:3 => నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు 

పర్తయ్క్షమైతిని కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 
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యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

కీరత్నలు 29:11 => యెహోవా తన పర్జలకు బలము ననుగర్హించును యెహోవా తన పర్జలకు 

సమాధానము కలుగజేసి వారి నాశీరవ్దించును.  

కీరత్నలు 102:24 => నేనీలాగు మనవిచేసితిని నా దేవా, నాదినముల మధయ్ను ననున్ కొనిపోకుము 

నీ సంవతస్రములు తరతరములుండును. 

విలాపవాకయ్ములు 5:19 => యెహోవా, నీవు నితయ్ము ఆసీనుడవైయుందువు నీ సింహాసనము 

తరతరములుండును. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళిల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

లూకా 24:36 => వారు ఈలాగు మాటలాడుచుండగా ఆయన వారి మధయ్ను నిలిచి--మీకు 

సమాధానమవుగాకని వారితో అనెను. 

యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

యోహాను 20:19 => ఆదివారము సాయంకాలమున శిషుయ్లు యూదులకు భయపడి, తాము 

కూడియునన్ యింటి తలుపులు మూసికొనియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళిల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

రోమీయులకు 16:4 => వారు నా పార్ణముకొరకు తమ పార్ణములను ఇచుచ్టకైనను తెగించిరి. 

మరియు, వారి యింట ఉనన్ సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి; నేను మాతర్ము కాదు 

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజుఞ్లైయునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 13:14 => పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపయు దేవుని పేర్మయు పరిశుదాధ్తమ్ 

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 6:23 => తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

సమాధానమును విశావ్సముతో కూడిన పేర్మయును సహోదరులకు కలుగును గాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:7 => అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుకీర్సుత్వలన 

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

కొలొసస్యులకు 1:2 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలును సహోదరుడైన 

తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మన తండిర్యైన దేవుని నుండి కృపయు సమాధానమును 

మీకు కలుగును గాక. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:12 => మేలు చేయవలెనని మీలో కలుగు పర్తి యాలోచనను, విశావ్స 

యుకత్మైన పర్తి కారయ్మును బలముతో సంపూరణ్ము చేయుచు, మన దేవుడు తన పిలుపునకు 

మిముమ్ను యోగుయ్లుగా ఎంచునటుల్ మీకొరకు ఎలల్పుప్డును పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

2 పేతురు 1:2 => తన మహిమను బటిట్యు, గుణాతిశయమును బటిట్యు, మనలను 

పిలిచినవానిగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నమూలముగా ఆయన దైవశకిత్, జీవమునకును భకిత్కిని 

కావలసినవాటిననిన్టిని మనకు దయచేయుచునన్ందున, 

1 యోహాను 5:7 => సాక్షయ్మిచుచ్వారు ముగుగ్రు, అనగా ఆతమ్యు, నీళుల్ను, రకత్మును, ఈ 

ముగుగ్రు ఏకీభవించియునాన్రు. 
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పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

పర్కటన 22:21 => పర్భువైన యేసు కృప పరిశుదుధ్లకు తోడై యుండును గాక. ఆమేన . 

వచనము 8 

అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను నేనే అని 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

కీరత్నలు 89:37 => నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పర్మాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను. 

యెషయా 55:4 => ఇదిగో జనములకు సాకిష్గా అతని నియమించితిని జనములకు రాజుగాను 

అధిపతిగాను అతని నియమించితిని 

యోహాను 3 : 1 1 = > మేము ఎరిగిన సంగతియే చెపుప్చునాన్ము , చూచినదానికే 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము, మా సాక్షయ్ము మీరంగీకరింపరని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 3:32 => తాను కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సాక్షయ్మిచుచ్ను; ఆయన 

సాక్షయ్ము ఎవడును అంగీకరింపడు. 

యోహాను 8:14 => యేసు నేను ఎకక్డనుండి వచిచ్తినో యెకక్డికి వెళుల్దునో నేనెరుగుదును గనుక 

ననున్గూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము చెపుప్కొనినను నా సాక్షయ్ము సతయ్మే; నేను ఎకక్డనుండి వచుచ్చునాన్నో 

యెకక్డికి వెళుల్చునాన్నో మీరు ఎరుగరు. 

యోహాను 8:15 => మీరు శరీరమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చునాన్రు; నేనెవరికిని తీరుప్ తీరచ్ను. 

యోహాను 8:16 => నేను ఒకక్డనైయుండక, నేనును ననున్ పంపిన తండిర్యుకూడ నునాన్ము 

గనుక నేను తీరుప్ తీరిచ్నను నా తీరుప్ సతయ్మే. 

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

1 యోహాను 5:7 => సాక్షయ్మిచుచ్వారు ముగుగ్రు, అనగా ఆతమ్యు, నీళుల్ను, రకత్మును, ఈ 

ముగుగ్రు ఏకీభవించియునాన్రు. 

1 యోహాను 5:8 => మనము మనుషుయ్ల సాక్షయ్ము అంగీకరించుచునాన్ము గదా! దేవుని సాక్షయ్ము 

మరి బలమైనది. దేవుని సాక్షయ్ము ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్నదే. 

1 యోహాను 5:9 => దేవుని కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడు తనలోనే యీ సాక్షయ్ము 

కలిగియునాన్డు; దేవుని నమమ్నివాడు ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్న సాక్షయ్మును నమమ్లేదు 

గనుక అతడు దేవుని అబదిధ్కునిగా చేసినవాడే. 

1 యోహాను 5:10 => ఆ సాక్షయ్మేమనగా దేవుడు మనకు నితయ్జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము 

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 
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1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:21 => మనుషుయ్ని దావ్రా మరణము వచెచ్ను గనుక మనుషుయ్ని దావ్రానే 

మృతుల పునరుతాథ్నమును కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:22 => ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచునాన్రో, ఆలాగుననే 

కీర్సుత్నందు అందరు బర్దికింపబడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 89:27 => కావున నేను అతని నా జేయ్షఠ్కుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో 

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 
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సామెతలు 8:16 => నావలన అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన నాయ్యాధిపతులందరును 

పర్భుతవ్ము చేయుదురు. 

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

గారడీవిదయ్ గలవారిని మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు 

సముఖమున నిలచిరి. 

దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

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

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

1 తిమోతి 6:15 => శీర్మంతుడును అదివ్తీయుడునగు సరావ్ధిపతి యుకత్కాలములయందు ఆ 

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:8 => అయితే యెహోవా మిముమ్ను పేర్మించువాడు గనుకను, తాను మీ 

తండుర్లకు చేసిన పర్మాణమును నెరవేరుచ్వాడు గనుకను, యెహోవా బాహుబలముచేత మిముమ్ను 

రపిప్ంచి దాసుల గృహములోనుండియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో చేతిలోనుండియు మిముమ్ను విడిపించెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 23:5 => అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా బిలాము మాట విననొలల్కుండెను. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ పేర్మించెను గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నిమితత్ము ఆ శాపమును 

ఆశీరావ్దముగా చేసెను. 

యోహాను 13:1 => తాను ఈ లోకమునుండి తండిర్యొదద్కు వెళల్వలసిన గడియ వచెచ్నని యేసు 

పసాక్పండుగకు ముందే యెరిగినవాడై, లోకములోనునన్ తనవారిని పేర్మించి, వారిని అంతమువరకు 

పేర్మించెను. 

యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటే ట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 

యోహాను 15:9 => తండిర్ ననున్ ఏలాగు పేర్మించెనో నేనును మిముమ్ను ఆలాగు పేర్మించితిని, నా 

పేర్మయందు నిలిచియుండుడి. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:4 => అయినను దేవుడు కరుణాసంపనున్డై యుండి, మనము మన 

అపరాధములచేత చచిచ్నవారమై యుండినపుప్డు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా పేర్మచేత 

మనలను కీర్సుత్తో కూడా బర్దికించెను 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  
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ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

యోహాను 13:9 => సీమోను పేతురు పర్భువా, నా పాదములు మాతర్మేగాక నాచేతులు నా తలకూడ 

కడుగుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 
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1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

నిరగ్మకాండము 29:4 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

నిరగ్మకాండము 29:44 => నేను సాక్షయ్పు గుడారమును బలిపీఠమును పరిశుదధ్పరచెదను. నాకు 

యాజకులగునటుల్ అహరోనును అతని కుమారులను పరిశుదధ్పరచెదను. 

నిరగ్మకాండము 30:19 => ఆ నీళల్తో అహరోనును అతని కుమారులును తమ చేతులను కాళల్ను 

కడుగుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 38:8 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున సేవింపవచిచ్న 

సేవకురాండర్ అదద్ములతో ఇతత్డి గంగాళమును దాని ఇతత్డి పీటను చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 40:7 => పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును బలిపీఠమునకును మధయ్ను గంగాళమును 

ఉంచి దానిలో నీళుల్ నింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:20 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; 

అటే ల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 
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లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 8:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ 

నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించెను. 

లేవీయకాండము 8:22 => అతడు రెండవ పొటే ట్లును, అనగా ఈ పర్తిషిఠ్తమైన పొటే ట్లును 

తీసికొనిరాగా అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటే ట్లు తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 13:58 => ఏ వసత్రమునేగాని పడుగునేగాని పేకనేగాని తోలుతో చేసిన దేనినేగాని 

ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ వదిలినయెడల, రెండవమారు దానిని ఉదుకవలెను; 

లేవీయకాండము 14:6 => సజీవమైన పకిష్ని ఆ దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును 

హిసోస్పును తీసికొని పారు నీటిపైని చంపిన పకిష్రకత్ములో వాటిని సజీవమైన పకిష్ని ముంచి 

లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:14 => అపుప్డు యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్మైన దాని రకత్ములో 

కొంచెము తీసి పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని 

కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను, దానిని చమరవలెను. 

లేవీయకాండము 15:13 => సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన 

పవితర్త విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 16:4 => అతడు పర్తిషిఠ్తమైన చొకాక్యి తొడుగుకొని తన మానమునకు సనన్నార 

లాగులు తొడుగుకొని, సనన్నార దటిట్ కటుట్కొని సనన్నార పాగా పెటుట్కొనవలెను. అవి పర్తిషఠ్ 

వసత్రములు గనుక అతడు నీళల్తో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 
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లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

లేవీయకాండము 17:11 => రకత్ము దేహమునకు పార్ణము. మీనిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయునటుల్ బలిపీఠముమీద పోయుటకై దానిని మీకిచిచ్తిని. రకత్ము దానిలోనునన్ పార్ణమునుబటిట్ 

పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 19:2 => యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్ర విధి యేదనగా, ఇశార్యేలీయులు 

కళంకములేనిదియు మచచ్లేనిదియు ఎపుప్డును కాడి మోయనిదియునైన యెఱఱ్ని పెయయ్ను నీయొదద్కు 

తీసికొనిరావలెనని వారితో చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుదిధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:2 => వారి సహోదరులతో వారికి సావ్సథ్య్ము కలుగదు; యెహోవా 

వారితో చెపిప్నటుల్ ఆయనే వారికి సావ్సథ్య్ము. జనులవలన, అనగా ఎదుద్గాని గొఱఱ్గాని మేకగాని 

బలిగా అరిప్ంచువారివలన  

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:11 => అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పాళెములో చేరవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:19 => తాను సృజించిన సమసత్ జనములకంటె నీకు కీరిత్ ఘనత పేరు 

కలుగునటుల్ నినున్ హెచిచ్ంచుదునని ఆయన సెలవిచిచ్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త 

జనమై యుందువనియు యెహోవా ఈ దినమున పర్కటించెను. 

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

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:6 => మరియు దహనబలులుగా అరిప్ంచువాటిని కడుగుటకై కుడి తటుట్కు 

అయిదును ఎడమ తటుట్కు అయిదును పది సాన్నపు గంగాళములను చేయించెను; సముదర్మువంటి 

తొటిట్యందు యాజకులు మాతర్ము సాన్నము చేయుదురు. 

యోబు 25:4 => నరుడు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎటుల్ కాగలడు? సతరీకి పుటిట్నవాడు ఆయన 

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

కీరత్నలు 51:2 => నా దోషము పోవునటుల్ ననున్ బాగుగా కడుగుము. నా పాపము పోవునటుల్ ననున్ 

పవితర్పరచుము. 

కీరత్నలు 51:7 => నేను పవితుర్డనగునటుల్ హిసోస్పుతో నా పాపము పరిహరింపుము. 

హిమముకంటెను నేను తెలల్గానుండునటుల్ నీవు ననున్ కడుగుము. 

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

నీవే పార్యశిచ్తత్ము చేయుదువు.  

కీరత్నలు 68:13 => గొఱఱ్ల దొడల్మధయ్ను మీరు పండుకొనగా గువవ్ల రెకక్లు వెండితో 

కపప్బడినటుల్నన్ది వాటి యీకెల రెకక్లు పచచ్ని బంగారుతో కపప్బడినటుట్నన్ది. 

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

సామెతలు 30:12 => తమ దృషిట్కి తాము శుదుధ్లై తమ మాలినయ్మునుండి కడుగబడని వారి తరము 

కలదు. 

పరమగీతము 3:10 => దాని సత్ంభములు వెండిమయములు దాని పాదములు సవ్రణ్మయములు 

దాని మెతత్లు ధూమర్వరణ్వసత్రముతో చేయబడెను పేర్మను సూచించు విచితర్మైన కుటుట్పనితో 

యెరూషలేము కుమారెత్లు దాని లోపలిభాగము నలంకరించిరి.  

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 
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యెషయా 43:10 => మీరు తెలిసికొని ననున్ నమిమ్ నేనే ఆయననని గర్హించునటుల్ మీరును నేను 

ఏరప్రచుకొనిన నా సేవకుడును నాకు సాకుష్లు నాకు ముందుగా ఏ దేవుడును నిరిమ్ంపబడలేదు నా 

తరువాత ఏ దేవుడు నుండడు.  

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

యిరిమ్యా 17:26 => మరియు జనులు దహనబలులను బలులను నైవేదయ్ములను 

ధూ ప దర్ వయ్ ము ల ను తీ సి కొ ని యూ దా ప టట్ ణ ము ల లో నుం డి యు , యె రూ ష లే ము 

పార్ంతములలోనుండియు, బెనాయ్మీను దేశములోనుండియు, మైదానపు దేశములోనుండియు, 

మనయ్ములోనుండియు, దకిష్ణదేశములోనుండియు వచెచ్దరు; యెహోవా మందిరమునకు సుత్తియాగ 

దర్వయ్ములను తీసికొనివచెచ్దరు. 

యిరిమ్యా 29:23 => చెరపటట్బడి బబులోనులోనునన్ యూదావారందరును బబులోను రాజు 

అగిన్లో కాలిచ్న సిదిక్యావలెను అహాబువలెను యెహోవా నినున్ చేయునుగాకని చెపుప్చు వారి పేళల్ను 

శాపవచనముగా వాడుకొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

పవితర్పరతును, వారు నాకు విరోధముగాచేసిన దోషములనిన్టిని తిరుగుబాటులనిన్టిని క్షమించెదను. 

యిరిమ్యా 42:5 => అపుప్డు వారు యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నినున్ మాయొదద్కు పంపి, నీ దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచిచ్న ఆ మాటలనుబటిట్ మరుమాట లేకుండ మేము జరిగించనియెడల యెహోవా 

మామీద నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్గా ఉండును గాక. 

యెహెజేక్లు 16:9 => అపుప్డు నేను నీళల్తో నినున్ కడిగి నీమీదనునన్ రకత్మంతయు తుడిచి నినున్ 

నూనెతో అంటి 

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

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 
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దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

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

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

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళిల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 11:36 => కాబటిట్ యూదులు అతనిని ఏలాగు పేర్మించెనో చూడుడని చెపుప్కొనిరి. 
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యోహాను 13:5 => అంతట పళె ల్ములో నీళుల్పోసి శిషుయ్ల పాదములు కడుగుటకును, తాను 

కటుట్కొనియునన్ తువాలుతో తుడుచుటకును మొదలుపెటెట్ను.  

యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

యోహాను 19:34 => సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన పర్కక్ను పొడిచెను, వెంటనే రకత్మును 

నీళుల్ను కారెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అనగా మన 

పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరచియునాన్డు; మీరాయనను అపప్గించితిరి, 

పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశచ్యించినపుప్డు మీరు అతని యెదుట ఆయనను 

నిరాకరించితిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షుఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 
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రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

2 కొరిందీయులకు 13:14 => పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపయు దేవుని పేర్మయు పరిశుదాధ్తమ్ 

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

గలతీయులకు 1:1 => మనుషుయ్ల మూలముగానైనను ఏ మనుషుయ్నివలననైనను కాక, 

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 
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కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

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

ఎనన్డును జాఞ్పకము చేసికొననని పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 
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అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 3:5 => పాపములను తీసివేయుటకై ఆయన పర్తయ్క్షమాయెనని మీకు తెలియును; 

ఆయనయందు పాపమేమియు లేదు. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 5:6 => నీళల్ దావ్రాను రకత్ము దావ్రాను వచిచ్న వాడు ఈయనే, అనగా యేసుకీర్సేత్. 

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

వచనము 9 

మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను పాలివాడను నైన 

యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును పతామ్సు 

దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 
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పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

యెషయా 61:6 => మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని 

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 
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1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 
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యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 5:11 => యుగయుగములకు పర్భావమాయనకు కలుగును గాక. ఆమేన . 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  

నిరగ్మకాండము 29:4 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 
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నిరగ్మకాండము 29:44 => నేను సాక్షయ్పు గుడారమును బలిపీఠమును పరిశుదధ్పరచెదను. నాకు 

యాజకులగునటుల్ అహరోనును అతని కుమారులను పరిశుదధ్పరచెదను. 

నిరగ్మకాండము 30:19 => ఆ నీళల్తో అహరోనును అతని కుమారులును తమ చేతులను కాళల్ను 

కడుగుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:7 => పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును బలిపీఠమునకును మధయ్ను గంగాళమును 

ఉంచి దానిలో నీళుల్ నింపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 8:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ 

నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించెను. 

లేవీయకాండము 8:13 => అపుప్డతడు అహరోను కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ వారికి 

చొకాక్యిలను తొడిగి వారికి దటీ ట్లను కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను పెటెట్ను. 

లేవీయకాండము 8:22 => అతడు రెండవ పొటే ట్లును, అనగా ఈ పర్తిషిఠ్తమైన పొటే ట్లును 

తీసికొనిరాగా అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటే ట్లు తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:14 => అపుప్డు యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్మైన దాని రకత్ములో 

కొంచెము తీసి పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని 

కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను, దానిని చమరవలెను. 
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లేవీయకాండము 16:4 => అతడు పర్తిషిఠ్తమైన చొకాక్యి తొడుగుకొని తన మానమునకు సనన్నార 

లాగులు తొడుగుకొని, సనన్నార దటిట్ కటుట్కొని సనన్నార పాగా పెటుట్కొనవలెను. అవి పర్తిషఠ్ 

వసత్రములు గనుక అతడు నీళల్తో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 16:24 => పరిశుదధ్ సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి 

ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన 

నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను 

సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదుధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుదిధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 25:13 => అది నితయ్మైన యాజక నిబంధనగా అతనికిని అతని 

సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:2 => వారి సహోదరులతో వారికి సావ్సథ్య్ము కలుగదు; యెహోవా 

వారితో చెపిప్నటుల్ ఆయనే వారికి సావ్సథ్య్ము. జనులవలన, అనగా ఎదుద్గాని గొఱఱ్గాని మేకగాని 

బలిగా అరిప్ంచువారివలన  

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:19 => తాను సృజించిన సమసత్ జనములకంటె నీకు కీరిత్ ఘనత పేరు 

కలుగునటుల్ నినున్ హెచిచ్ంచుదునని ఆయన సెలవిచిచ్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త 

జనమై యుందువనియు యెహోవా ఈ దినమున పర్కటించెను. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:6 => మరియు దహనబలులుగా అరిప్ంచువాటిని కడుగుటకై కుడి తటుట్కు 

అయిదును ఎడమ తటుట్కు అయిదును పది సాన్నపు గంగాళములను చేయించెను; సముదర్మువంటి 

తొటిట్యందు యాజకులు మాతర్ము సాన్నము చేయుదురు. 

కీరత్నలు 45:16 => నీ పితరులకు పర్తిగా నీకు కుమారులుందురు భూమియందంతట నీవు వారిని 

అధికారులనుగా నియమించెదవు. 

కీరత్నలు 68:13 => గొఱఱ్ల దొడల్మధయ్ను మీరు పండుకొనగా గువవ్ల రెకక్లు వెండితో 

కపప్బడినటుల్నన్ది వాటి యీకెల రెకక్లు పచచ్ని బంగారుతో కపప్బడినటుట్నన్ది. 

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

కీరత్నలు 110:4 => మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న నీవు నిరంతరము యాజకుడవై యుందువని 

యెహోవా పర్మాణము చేసియునాన్డు, ఆయన మాట తపప్నివాడు.  

కీరత్నలు 118:3 => ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని అహరోను వంశసుథ్లు అందురు గాక. 

యెషయా 66:21 => మరియు యాజకులుగాను లేవీయులుగాను ఉండుటకై నేను వారిలో కొందరిని 

ఏరప్రచుకొందును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు . మరియు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యిరిమ్యా 33:18 => ఎడతెగక దహనబలులను అరిప్ంచుటకును నైవేదయ్ముల నరిప్ంచుటకును 

బలులను అరిప్ంచుటకును నా సనిన్ధిని యాజకులైన లేవీయులలో ఒకడుండక మానడు. 

యెహెజేక్లు 16:9 => అపుప్డు నేను నీళల్తో నినున్ కడిగి నీమీదనునన్ రకత్మంతయు తుడిచి నినున్ 

నూనెతో అంటి 

యెహెజేక్లు 40:45 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను దకిష్ణపుతటుట్ చూచు గది మందిరమునకు 

కావలివారగు యాజకులది. 

యెహెజేక్లు 44:16 => వారే నా పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశింతురు, పరిచరయ్ చేయుటకై వారే నా 

బలల్యొదద్కు వతుత్రు, వారే నేనపప్గించిన దానిని కాపాడుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  
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దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

హోషేయ 11:12 => ఎఫార్యిమువారు అబదధ్ములతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; ఇశార్యేలువారు 

మోసకిర్యలతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; యూదావారు నిరాటంకముగా దేవునిమీద తిరుగుబాటు 

చేయుదురు, నమమ్కమైన పరిశుదధ్ దేవునిమీద తిరుగబడుదురు. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

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

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 
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రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షుఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

2 కొరిందీయులకు 1:21 => మీతో కూడ కీర్సుత్నందు నిలిచియుండునటుల్గా మముమ్ను సిథ్రపరచి 

అభిషేకించినవాడు దేవుడే. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 
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వచనము 10 

పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

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

వచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్ విగర్హములు ఆయన సనిన్ధిని కలవరపడును ఐగుపీత్యుల గుండె 

కరగుచునన్ది 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 
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మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మారుక్ 13:26 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను 

మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 

మారుక్ 14:62 => యేసు అవును నేనే; మీరు మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 

లూకా 21:27 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై 

వచుచ్ట చూతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9 => ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూచుచుండగా ఆయన 

ఆరోహణమాయెను, అపుప్డు వారి కనున్లకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:10 => ఆయన వెళుల్చుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి. 

ఇదిగో తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:11 => గలిలయ మనుషుయ్లారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు 

చూచుచునాన్రు? మీయొదద్నుండి పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా 

పరలోకమునకు వెళుల్ట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగివచుచ్నని వారితో చెపిప్రి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

పర్కటన 22:4 => ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; 

ఆయన నామము వారి నొసళల్యందుండును. 
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సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 

యోబు 19:27 => నామటుట్కు నేనే చూచెదను. మరి ఎవరును కాదు నేనే కనున్లార ఆయనను 

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 

1 యోహాను 3:2 => పిర్యులారా, యిపుప్డు మనము దేవుని పిలల్లమై యునాన్ము. మనమిక 

ఏమవుదుమో అది ఇంక పర్తయ్క్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పర్తయ్క్షమైనపుప్డు ఆయన యునన్టుల్గానే 

ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రుగ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 
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యోహాను 19:34 => సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన పర్కక్ను పొడిచెను, వెంటనే రకత్మును 

నీళుల్ను కారెను. 

యోహాను 19:37 => మరియు తాము పొడిచినవానితటుట్ చూతురు అని మరియొక లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

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

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

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

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

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

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

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

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

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

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

పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

లూకా 23:28 => యేసు వారివైపు తిరిగి యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నా నిమితత్ము ఏడవ్కుడి; మీ 

నిమితత్మును మీ పిలల్ల నిమితత్మును ఏడువ్డి. 

లూకా 23:29 => ఇదిగో గొడార్ండుర్ను కనని గరభ్ములును పాలియయ్ని సత్నములును 

ధనయ్ములైనవని చెపుప్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

లూకా 23:30 => అపుప్డు మామీద పడుడని పరవ్తములతోను, మముమ్ కపుప్డని కొండలతోను 

జనులు చెపప్సాగుదురు. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  
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నాయ్యాధిపతులు 5:31 => యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను 

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

కీరత్నలు 68:1 => దేవుడు లేచును గాక ఆయన శతుర్వులు చెదరిపోవుదురు గాక ఆయనను 

దేవ్షించువారు ఆయన సనిన్ధినుండి పారిపోవుదురు గాక.  

ఆదికాండము 45:3 => అపుప్డు యోసేపు నేను యోసేపును; నా తండిర్ యింక బర్దికియునాన్డా అని 

అడిగినపుప్డు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉతత్రము ఇయయ్లేక 

పోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:9 => యెహోవా మోషేతో ఇదిగో నేను నీతో మాటలాడునపుప్డు పర్జలు విని 

నిరంతరము నీయందు నమమ్కముంచునటుల్ నేను కారు మబుబ్లలో నీయొదద్కు వచెచ్దనని చెపెప్ను. 

మోషే పర్జల మాటలను యెహోవాతో చెపప్గా 

కీరత్నలు 98:9 => భూమికి తీరుప్ తీరుచ్టకై నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

నాయ్యమునుబటిట్ జనములకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేసియునాన్డు. 

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

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

పరమగీతము 3 :11 => సీయోను కుమారెత్లారా , వేంచేయుడి కిరీటము ధరించిన 

సొలొమోనురాజును చూడుడి వివాహదినమున అతని తలిల్ అతనికి పెటిట్న కిరీటము చూడుడి ఆ 

దినము అతనికి బహు సంతోషకరము.  

యెషయా 25:9 => ఆ దినమున జనులీలాగు నందురు ఇదిగో మనలను రకిష్ంచునని మనము 

కనిపెటుట్కొని యునన్ మన దేవుడు మనము కనిపెటుట్కొనిన యెహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణనుబటిట్ 

సంతోషించి ఉతస్హింతము.  

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  
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యిరిమ్యా 4:13 => మేఘములు కముమ్నటుల్ ఆయన వచుచ్చునాన్డు, ఆయన రథములు 

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

సొమమ్యితివిు. 

జెకరాయ్ 12:12 => దేశ నివాసులందరు ఏ కుటుంబమునకు ఆ కుటుంబముగా పర్లాపింతురు, 

దావీదు కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, నాతాను కుటుంబికులు 

పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 17:30 => ఆ పర్కారమే మనుషయ్కుమారుడు పర్తయ్క్షమగు దినమున జరుగును. 

లూకా 19:12 => రాజకుమారుడొక రాజయ్ము సంపాదించుకొని మరల రావలెనని దూరదేశమునకు 

పర్యాణమై 
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యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:11 => గలిలయ మనుషుయ్లారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు 

చూచుచునాన్రు? మీయొదద్నుండి పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా 

పరలోకమునకు వెళుల్ట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగివచుచ్నని వారితో చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:20 => మీకొరకు నియమించిన కీర్సుత్యేసును ఆయన పంపునటుల్ను మీ 

పాపములు తుడిచివేయబడు నిమితత్మును మారుమనసుస్ నొంది తిరుగుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 11:26 => మీరు ఈ రొటెట్ను తిని, యీ పాతర్లోనిది తార్గునపుప్డెలల్ పర్భువు 

వచుచ్వరకు ఆయన మరణమును పర్చురించుదురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:20 => మన పౌరసిథ్తి పరలోకమునందునన్ది; అకక్డనుండి పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

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

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

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

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 
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1 యోహాను 2:28 => కాబటిట్ చినన్పిలల్లారా, ఆయన పర్తయ్క్షమగునపుప్డు ఆయన రాకడయందు 

మనము ఆయన యెదుట సిగుగ్పడక ధైరయ్ము కలిగియుండునటుల్ మీరాయనయందు నిలిచియుండుడి. 

పర్కటన 2:25 => నేను వచుచ్వరకు మీకు కలిగియునన్దానిని గటిట్గా పటుట్కొనుడి. 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

వచనము 11 

నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, 

లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

పర్కటన 2:8 => సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము మొదటివాడును 

కడపటివాడునైయుండి, మృతుడై మరల బర్దికినవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 

పర్కటన 22:13 => నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, మొదటివాడను కడపటివాడను, ఆదియు అంతమునై 

యునాన్ను. 

యెషయా 41:4 => ఎవడు దీని నాలోచించి జరిగించెను? ఆదినుండి మానవ వంశములను 

పిలిచినవాడనైన యెహోవానగు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను ఉండువాడను. 
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యెషయా 43:10 => మీరు తెలిసికొని ననున్ నమిమ్ నేనే ఆయననని గర్హించునటుల్ మీరును నేను 

ఏరప్రచుకొనిన నా సేవకుడును నాకు సాకుష్లు నాకు ముందుగా ఏ దేవుడును నిరిమ్ంపబడలేదు నా 

తరువాత ఏ దేవుడు నుండడు.  

యెషయా 44:6 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యెషయా 48:12 => యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశార్యేలూ, నాకు చెవియొగిగ్ వినుము. నేనే 

ఆయనను నేను మొదటివాడను కడపటివాడను 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 
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పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

నిరగ్మకాండము 6:3 => నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు 

పర్తయ్క్షమైతిని కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  
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2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 

రూతు 1:20 => ఆమె సరవ్శకుత్డు నాకు చాలా దుఃఖము కలుగజేసెను గనుక ననున్ నయోమి అనక 

మారా అనుడి. 

కీరత్నలు 90:2 => పరవ్తములు పుటట్కమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుటిట్ంపకమునుపు 

యుగయుగములు నీవే దేవుడవు 

కీరత్నలు 93:2 => పురాతనకాలమునుండి నీ సింహాసనము సిథ్రమాయెను సదాకాలము ఉనన్వాడవు 

నీవే 

కీరత్నలు 102:24 => నేనీలాగు మనవిచేసితిని నా దేవా, నాదినముల మధయ్ను ననున్ కొనిపోకుము 

నీ సంవతస్రములు తరతరములుండును. 

కీరత్నలు 102:27 => నీవు ఏకరీతిగా నుండువాడవు నీ సంవతస్రములకు అంతము లేదు. 

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

సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 43 :13 => ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నాచేతిలోనుండి 

విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కారయ్ము చేయగా తిర్పిప్వేయువాడెవడు?  

విలాపవాకయ్ములు 5:19 => యెహోవా, నీవు నితయ్ము ఆసీనుడవైయుందువు నీ సింహాసనము 

తరతరములుండును. 
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హబకూక్కు 1:12 => యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుదధ్ దేవా, ఆదినుండి నీవునన్వాడవు కావా? 

మేము మరణము నొందము; యెహోవా, తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవు వారిని నియమించియునాన్వు; 

ఆశర్యదురగ్మా, మముమ్ను దండించుటకు వారిని పుటిట్ంచితివి. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:6 => యెహోవానైన నేను మారుప్లేనివాడను గనుక యాకోబు సంతతివారైన మీరు 

లయము కాలేదు. 

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

దేవుడైయుండెను. 

యోహాను 8:58 => యేసు అబార్హాము పుటట్కమునుపే నేను ఉనాన్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 
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1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:8 => యేసుకీర్సుత్ నినన్, నేడు, ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు; అవును 

యుగయుగములకును ఒకక్టే రీతిగా ఉండును. 

1 యోహాను 1:1 => జీవవాకయ్మునుగూరిచ్నది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, మేమేది వింటిమో, 

కనున్లార ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మాచేతులు దేనిని తాకి చూచెనో, అది 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

వచనము 12 

ఇది వినగా నాతో మాటలాడుచునన్ సవ్రమేమిటో అని చూడ తిరిగితిని. 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 
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పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 
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1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:7 => నా బంధకములయందును, నేను సువారత్పక్షమున వాదించుటయందును, 

దానిని సిథ్రపరచుటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతో కూడ పాలివారై యునాన్రు గనుక నేను 

మిముమ్ను నా హృదయములో ఉంచుకొని యునాన్ను. ఇందుచేత మిముమ్నందరినిగూరిచ్ యీలాగు 

భావించుట నాకు ధరమ్మే. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:14 => అయినను నా శర్మలో మీరు పాలుపుచుచ్కొనినది మంచిపని. 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 2:3 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ మంచి సైనికునివలె నాతో కూడ శర్మను అనుభవించుము. 

2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదధ్మునకు పోవునపుప్డు, తనున్ దండులో చేరుచ్కొనిన వానిని 

సంతోషపెటట్వలెనని యీ జీవన వాయ్పారములలో చికుక్కొనడు. 

2 తిమోతి 2:5 => మరియు జెటిట్యైనవాడు పోరాడునపుప్డు, నియమపర్కారము పోరాడకుంటే 

వానికి కిరీటము దొరకదు. 

2 తిమోతి 2:6 => పాటుపడిన వయ్వసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలు పుచుచ్కొనవలసినవాడు. 

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

నీకు వివేకమను గర్హించును. 

2 తిమోతి 2:8 => నా సువారత్ పర్కారము, దావీదు సంతానములో పుటిట్ మృతులలో నుండి లేచిన 

యేసుకీర్సుత్ను జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

2 తిమోతి 2:9 => నేను నేరసుథ్డనై యునన్టుట్ ఆ సువారత్ విషయమై సంకెళల్తో బంధింపబడి 

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

2 తిమోతి 2:10 => అందుచేత ఏరప్రచబడినవారు నితయ్మైన మహిమతో కూడ కీర్సుత్ యేసునందలి 

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 
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2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 14:12 => దేవుని ఆజఞ్లను యేసునుగూరిచ్న విశావ్సమును గైకొనుచునన్ పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ 

ఇందులో కనబడును. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

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

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

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

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

రోమీయులకు 8:25 => మనము చూడనిదానికొరకు నిరీకిష్ంచినయెడల ఓపికతో దానికొరకు 

కనిపెటుట్దుము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => అందువలన మీ హింసలనిన్టిలోను, మీరు సహించుచునన్ 

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

యాకోబు 5:7 => సహోదరులారా, పర్భువు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 

యాకోబు 5:8 => పర్భువు రాక సమీపించుచునన్ది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ 

హృదయములను సిథ్రపరచుకొనుడి. 

పర్కటన 1:2 => అతడు దేవుని వాకయ్మునుగూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ సాక్షయ్మునుగూరిచ్యు తాను 

చూచినంతమటుట్కు సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 
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పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 20:23 => ఆయన మీరు నా గినెన్లోనిది తార్గుదురు గాని నా కుడివైపునను నా 

యెడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నా వశమునలేదు; నా తండిర్చేత ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే 

అది దొరకునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 

మారుక్ 10:39 => అపుప్డు యేసు నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది మీరు తార్గెదరు; నేను పొందుచునన్ 

బాపిత్సమ్ము మీరు పొందెదరు, గాని 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 21:19 => మీరు మీ ఓరుప్చేత మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొందురు. 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

రోమీయులకు 10:17 => కాగా వినుటవలన విశావ్సము కలుగును; వినుట కీర్సుత్ను గూరిచ్న 

మాటవలన కలుగును. 

రోమీయులకు 16:7 => నాకు బంధువులును నా తోడి ఖైదీలునైన అందొర్నీకుకును, యూనీయకును 

వందనములు; వీరు అపొసత్లులలో పర్సిదిధ్కెకిక్నవారై, నాకంటె ముందుగా కీర్సుత్నందునన్వారు. 

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 

1 కొరిందీయులకు 2:1 => సహోదరులారా, నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వాకాచ్తురయ్ముతో గాని 

జాఞ్నాతిశయముతో గాని దేవుని మరమ్మును మీకు పర్కటించుచు వచిచ్నవాడను కాను. 

2 కొరిందీయులకు 5:6 => వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 
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హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

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

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

పర్కటన 2:3 => నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 
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పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

వచనము 13 

తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ కుమారుని పోలిన 

యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము ధరించుకొని రొముమ్నకు 

బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 21:10 => ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, 

యెరూషలేము అను పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి 

దిగివచుచ్ట నాకు చూపెను. 

మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

Page  of 93 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:13 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక 

శబద్మతనికి వినబడెను. 

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

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

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

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

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

కెతత్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:18 => పేతురు అను మారుపేరు గల సీమోను ఇకక్డ దిగియునాన్డా? 

అని అడిగిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19 => పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో 

ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:20 => నీవు లేచి కిర్ందికి దిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళుల్ము; 

నేను వారిని పంపియునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:21 => పేతురు ఆ మనుషుయ్ల యొదద్కు దిగివచిచ్ ఇదిగో మీరు 

వెదకువాడను నేనే; మీరు వచిచ్న కారణమేమని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 

మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళిల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:24 => మరునాడు వారు కైసరయలో పర్వేశించిరి. అపుప్డు కొరేన్లి తన 

బంధువులను ముఖయ్ సేన్హితులను పిలిపించి వారికొరకు కనిపెటుట్కొని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:27 => అతనితో మాటలాడుచు లోపలికి వచిచ్, అనేకులు 

కూడియుండుట చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:29 => కాబటిట్ ననున్ పిలిచినపుప్డు అడడ్మేమియు చెపప్క వచిచ్తిని 

గనుక, ఎందునిమితత్ము ననున్ పిలువనంపితిరో దానినిగూరిచ్ అడుగుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:32 => పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; అతడు 

సముదర్పు దరినునన్ చరమ్కారుడైన సీమోను ఇంట దిగియునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:4 => అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

యోహాను 20:19 => ఆదివారము సాయంకాలమున శిషుయ్లు యూదులకు భయపడి, తాము 

కూడియునన్ యింటి తలుపులు మూసికొనియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:26 => ఎనిమిది దినములైన తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మరల లోపల ఉనన్పుప్డు 

తోమా వారితో కూడ ఉండెను. తలుపులు మూయబడియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు 

సమాధానము కలుగును గాక అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7 => ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు 

మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 
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పర్కటన 10:3 => సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన 

ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబద్ములు పలికెను. 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

పర్కటన 10:6 => పరలోకమును అందులో ఉనన్వాటిని, భూమిని అందులో ఉనన్వాటిని, 

సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు 

ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని 

పర్కటన 10:7 => యేడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన 

దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్ పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను. 

పర్కటన 10:8 => అంతట పరలోకమునుండి నేను వినిన సవ్రము మరల నాతో మాటలాడుచు నీవు 

వెళిల్ సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియునన్ ఆ దూతచేతిలో విపప్బడియునన్ ఆ చినన్ 

పుసత్కము తీసికొనుమని చెపుప్ట వింటిని 

నిరగ్మకాండము 16:23 => అందుకు అతడు యెహోవా చెపిప్నమాట యిది; రేపు విశార్ంతిదినము, 

అది యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినము, మీరు కాలుచ్కొనవలసినది కాలుచ్కొనుడి, మీరు 

వండుకొనవలసినది వండుకొనుడి, ఉదయము వరకు మిగిలినదంతయు మీకొరకు ఉంచుకొనుడని 

వారితో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

నిరగ్మకాండము 24:16 => యెహోవా మహిమ సీనాయి కొండమీద నిలిచెను; మేఘము ఆరు 

దినములు దాని కముమ్కొనెను; ఏడవ దినమున ఆయన ఆ మేఘములోనుండి మోషేను పిలిచినపుప్డు 
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లేవీయకాండము 23:3 => ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; వారము వారము ఏడవ దినము 

విశార్ంతిదినము; అది పరిశుదధ్సంఘపు దినము. అందులో మీరు ఏ పనియైనను చేయకూడదు. మీ 

సమసత్ నివాసములయందు అది యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినము. 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:9 => విశార్ంతిదినమున నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు గొఱఱ్పిలల్లను 

నైవేదయ్రూపముగాను, దాని పానారప్ణముగాను నూనెతో కలపబడిన తూమెడు పిండిలో రెండు 

పదియవవంతులను అరిప్ంవవలెను. 

కీరత్నలు 118:24 => ఇది యెహోవా ఏరాప్టు చేసిన దినము దీనియందు మనము ఉతస్హించి 

సంతోషించెదము. 

యెషయా 56:6 => విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ ఆచరించుచు నా నిబంధనను ఆధారము 

చేసికొనుచు యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామమును పేర్మించుచు ఆయనకు పరిచరయ్ 

చేయవలెనని ఆయన పక్షమున చేరు అనుయ్లను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమునకు తోడుకొని వచెచ్దను 

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

యెషయా 58:13 => నా విశార్ంతిదినమున వాయ్పారము చేయకుండ నాకు పర్తిషిఠ్తమైన దినమని 

నీవు ఊరకుండినయెడల విశార్ంతిదినము మనోహరమైనదనియు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమనియు 

ఘనమైనదనియు అనుకొని దాని ఘనముగా ఆచరించినయెడల నీకిషట్మైన పనులు చేయకయు 

వాయ్పారము చేయకయు లోకవారత్లు చెపుప్కొనకయు ఉండినయెడల  

యిరిమ్యా 17:22 => విశార్ంతిదినమున మీ యిండల్లోనుండి యే బరువును మోసికొనిపోకుడి, యే 

పనియు చేయకుడి, నేను మీ పితరుల కాజాఞ్పించినటుల్ విశార్ంతిదినమును పర్తిషిఠ్త దినముగా 

ఎంచుకొనుడి. 
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యెహెజేక్లు 3:12 => అంతలో ఆతమ్ ననెన్తిత్కొనిపోగా యెహోవా పర్భావమునకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక అను శబద్మొకటి ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలుకుట 

నేను వింటిని. 

యెహెజేక్లు 8:3 => మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా 

ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్ , నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా 

యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో 

ననున్ దించెను. 

యెహెజేక్లు 9:1 => మరియు నేను చెవులార వినునటుల్ ఆయన గటిట్గా ఈ మాటలు పర్కటించెను 

ఒకొక్కడు తాను హతము చేయు ఆయుధమును చేతపటుట్కొని పటట్ణపు కావలి వారందరును ఇకక్డికి 

రండి అనెను. 

యెహెజేక్లు 11:1 => పిమమ్ట ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ యెహోవా మందిరపు తూరుప్ గుమమ్ము నొదద్కు 

చేరిచ్ ననున్ దింపగా గుమమ్పు వాకిట ఇరువదియైదుగురు మనుషుయ్లు కనబడిరి; వారిలో జనులకు 

పర్ధానులైన అజూజ్రు కుమారుడగు యజనాయ్యు బెనాయా కుమారుడగు పెలటాయ్యు నాకు కనబడిరి. 

యెహెజేక్లు 37:1 => యెహోవా హసత్ము నా మీదికి వచెచ్ను. నేను ఆతమ్వశుడనైయుండగా 

యెహోవా ననున్ తోడుకొనిపోయి యెముకలతో నిండియునన్ యొక లోయలో ననున్ దింపెను. ఆయన 

వాటిమధయ్ ననున్ ఇటు అటు నడిపించుచుండగా 

యెహెజేక్లు 40:1 => మనము చెరలోనికి వచిచ్న యిరువదియైదవ సంవతస్రము మొదటి నెల 

పదియవ దినమున, అనగా పటట్ణము కొలల్పోయిన పదునాలుగవ సంవతస్రమున ఆ దినముననే 

యెహోవా హసత్ము నా మీదికి రాగా ఆయన ననున్ పటట్ణమునకు తోడుకొనిపోయెను. 

మతత్యి 12:8 => కాగా మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతిదినమునకు పర్భువైయునాన్డనెను. 

మారుక్ 2:28 => అందువలన మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతిదినమునకును పర్భువైయునాన్డని 

వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:9 => ఆదివారము తెలల్వారినపుప్డు యేసు లేచి, తాను ఏడు దయయ్ములను వెళల్గొటిట్న 

మగద్లేనే మరియకు మొదట కనబడెను. 
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లూకా 1:41 => ఎలీసబెతు మరియ యొకక్ వందనవచనము వినగానే, ఆమె గరభ్ములో శిశువు 

గంతులు వేసెను. అంతట ఎలీసబెతు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినదై బిగగ్రగా ఇటల్నెను  

లూకా 2:27 => అంతట ధరమ్శాసత్ర పదధ్తి చొపుప్న ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండుర్లు 

శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు  

లూకా 6:5 => కాగా మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతిదినమునకును యజమానుడని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 

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

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

వచనము 14 

ఆయన తలయు తలవెండుర్కలును తెలల్ని ఉనిన్ని పోలినవై హిమమంత ధవళముగా ఉండెను. ఆయన 

నేతర్ములు అగిన్జావ్లవలె ఉండెను; 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

పర్కటన 1:19 => కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  
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పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:19 => కాబటిట్ మీరు కీరత్న వార్సి ఇశార్యేలీయులకు నేరుప్డి. ఈ కీరత్న 

ఇశార్యేలీయులమీద నాకు సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ దానిని వారికి కంఠపాఠముగా చేయించుము. 

యెషయా 30:8 => రాబోవు దినములలో చిరకాలమువరకు నితయ్ము సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ 

నీవు వెళిల్ వారియెదుట పలకమీద దీని వార్సి గర్ంథములో లిఖింపుము  

యిరిమ్యా 30:2 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

హబకూక్కు 2:2 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను చదువువాడు పరుగెతుత్చు చదువ వీలగునటుల్ 

నీవు ఆ దరశ్న విషయమును పలకమీద సప్షట్ముగా వార్యుము. 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 
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పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:8 => సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము మొదటివాడును 

కడపటివాడునైయుండి, మృతుడై మరల బర్దికినవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:12 => పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము వాడియైన రెండంచులు 

గల ఖడగ్ము గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:20 => వారింకను కొంతకాలముండుమని అతని వేడుకొనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:21 => అతడు ఒపప్క దేవుని చితత్మైతే మీయొదద్కు తిరిగివతుత్నని చెపిప్, 

వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, ఓడ యెకిక్ ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:24 => అలెకస్ందిర్యవాడైన అపొలోల్ అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు 

వచెచ్ను. అతడు విదావ్ంసుడును లేఖనములయందు పర్వీణుడునై యుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:1 => అపొలోల్ కొరింథులో నునన్పుప్డు జరిగినదేమనగా, పౌలు 

పైపర్దేశములలో సంచరించి ఎఫెసునకు వచిచ్ కొందరు శిషుయ్లను చూచి మీరు విశవ్సించినపుప్డు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందితిరా? అని వారినడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:2 => వారు పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డనన్ సంగతియే మేము వినలేదని 

చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:3 => అపుప్డతడు ఆలాగైతే మీరు దేనినిబటిట్ బాపిత్సమ్ము పొందితిరని 

అడుగగా వారు యోహాను బాపిత్సమ్మును బటిట్యే అని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:4 => అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచుచ్వానియందు, అనగా 

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:5 => వారు ఆ మాటలు విని పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:6 => తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదాధ్తమ్ వారిమీదికి 

వచెచ్ను. అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును పర్వచించుటకును మొదలుపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:7 => వారందరు ఇంచుమించు పండెర్ండుగురు పురుషులు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళిల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9 => అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, 

జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను 

పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:11 => మరియు దేవుడు పౌలుచేత విశేషమైన అదుభ్తములను 

చేయించెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12 => అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడడ్లైనను నడికటల్యినను 

రోగులయొదద్కు తెచిచ్నపుప్డు రోగములు వారిని విడిచెను, దయయ్ములు కూడ వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:14 => యూదుడైన సెక్వయను ఒక పర్ధానయాజకుని కుమారులు 

ఏడుగురు ఆలాగు చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16 => ఆ దయయ్ముపటిట్నవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదద్రిని 

లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

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

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

వెండి రూకలాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:20 => ఇంత పర్భావముతో పర్భువు వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళిల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:22 => అపుప్డు తనకు పరిచరయ్చేయు వారిలో తిమోతి ఎరసుత్ అను 

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:31 => మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి 

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:32 => ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, 

కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:36 => ఈ సంగతులు నిరాకేష్పమైనవి గనుక మీరు శాంతము కలిగి 

ఏదియు ఆతురపడి చేయకుండుట అవశయ్కము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:37 => మీరు ఈ మనుషుయ్లను తీసికొనివచిచ్తిరి. వీరు గుడి 

దోచినవారు కారు, మన దేవతను దూషింపను లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:38 => దేమేతిర్కిని అతనితోకూడనునన్ కమసాలులకును ఎవని 

మీదనైనను వయ్వహారమేదైన ఉనన్యెడల నాయ్యసభలు జరుగుచునన్వి, అధిపతులు ఉనాన్రు గనుక 

వారు ఒకరితో ఒకరు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:39 => అయితే మీరు ఇతర సంగతులనుగూరిచ్ యేమైనను విచారణ 

చేయవలెనని యుంటే అది కర్మమైన సభలో పరిషాక్రమగును.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:40 => మనము ఈ గలిబిలినిగూరిచ్ చెపప్దగిన కారణమేమియు 

లేనందున, నేడు జరిగిన అలల్రినిగూరిచ్ మనలను విచారణలోనికి తెతుత్రేమో అని భయమవుచునన్ది. 

ఇటుల్ గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెపప్జాలమని వారితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:41 => అతడీలాగు చెపిప్ సభను ముగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:17 => అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వరత్మానము పంపి సంఘపు 

పెదద్లను పిలిపించెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:32 => మనుషయ్రీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు 

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

1 కొరిందీయులకు 16:8 => గనుక ఇపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచుటకు నాకు మనసుస్లేదు. 

ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

1 తిమోతి 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 

కొలొసస్యులకు 4:15 => లవొదికయలో ఉనన్ సహోదరులకును, నుంఫాకును, వారి యింట ఉనన్ 

సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి. 

కొలొసస్యులకు 4:16 => ఈ పతిర్క మీరు చదివించుకొనిన తరువాత లవొదికయ వారి 

సంఘములోను చదివించుడి; లవొదికయకు వార్సి పంపిన పతిర్కను మీరును చదివించుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

కీరత్నలు 93:2 => పురాతనకాలమునుండి నీ సింహాసనము సిథ్రమాయెను సదాకాలము ఉనన్వాడవు 

నీవే 

యెషయా 41:4 => ఎవడు దీని నాలోచించి జరిగించెను? ఆదినుండి మానవ వంశములను 

పిలిచినవాడనైన యెహోవానగు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను ఉండువాడను. 
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యెషయా 43:11 => నేను నేనే యెహోవాను, నేను తపప్ వేరొక రక్ష కుడు లేడు. 

యెషయా 44:6 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యెషయా 48:12 => యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశార్యేలూ, నాకు చెవియొగిగ్ వినుము. నేనే 

ఆయనను నేను మొదటివాడను కడపటివాడను 

యిరిమ్యా 51:60 => యిరీమ్యా బబులోనుమీదికి వచుచ్ అపాయములనిన్టిని, అనగా 

బబులోనునుగూరిచ్ వార్యబడిన యీ మాటలనిన్టిని గర్ంథములొ వార్సెను. 

యెహెజేక్లు 9:1 => మరియు నేను చెవులార వినునటుల్ ఆయన గటిట్గా ఈ మాటలు పర్కటించెను 

ఒకొక్కడు తాను హతము చేయు ఆయుధమును చేతపటుట్కొని పటట్ణపు కావలి వారందరును ఇకక్డికి 

రండి అనెను. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

హబకూక్కు 1:12 => యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుదధ్ దేవా, ఆదినుండి నీవునన్వాడవు కావా? 

మేము మరణము నొందము; యెహోవా, తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవు వారిని నియమించియునాన్వు; 

ఆశర్యదురగ్మా, మముమ్ను దండించుటకు వారిని పుటిట్ంచితివి. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

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

దేవుడైయుండెను. 
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యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 8:58 => యేసు అబార్హాము పుటట్కమునుపే నేను ఉనాన్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 14:28 => నేను వెళిల్ మీయొదద్కు వచెచ్దనని మీతో చెపిప్న మాట మీరు వింటిరిగదా. 

తండిర్ నాకంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్నని 

మీరు సంతోషింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళిల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

1 కొరిందీయులకు 16:19 => ఆసియలోని సంఘములవారు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

అకుల పిర్సిక్లల్ అనువారును, వారి యింటనునన్ సంఘమును, పర్భువునందు మీకు అనేక 

వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 
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కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 

కొలొసస్యులకు 2:1 => మీ కొరకును, లవొదికయ వారికొరకును, శరీరరీతిగా నా ముఖము 

చూడని వారందరికొరకును 

కొలొసస్యులకు 4:13 => ఇతడు మీకొరకును, లవొదికయ వారికొరకును, హియెరాపొలి 

వారికొరకును బహు పర్యాసపడుచునాన్డని యితనినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:8 => యేసుకీర్సుత్ నినన్, నేడు, ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు; అవును 

యుగయుగములకును ఒకక్టే రీతిగా ఉండును. 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

1 యోహాను 1:1 => జీవవాకయ్మునుగూరిచ్నది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, మేమేది వింటిమో, 

కనున్లార ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మాచేతులు దేనిని తాకి చూచెనో, అది 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 

పర్కటన 22:13 => నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, మొదటివాడను కడపటివాడను, ఆదియు అంతమునై 

యునాన్ను. 
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వచనము 15 

ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయుచునన్ అపరంజితో సమానమైయుండెను; 

ఆయన కంఠసవ్రము విసాత్ర జలపర్వాహముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 43:5 => ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ లోపటి ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా యెహోవా 

తేజోమహిమతో మందిరము నిండియుండెను. 

యెహెజేక్లు 43:6 => మందిరములోనుండి యొకడు నాతో మాటలాడినటుట్ నాకు శబద్ము 

వినబడెను. అపుప్డు నాయొదద్ నిలిచినవాడు నాతో ఇటల్నెను. 

మీకా 6:9 => ఆలకించుడి; యెహోవా పటట్ణమునకు పర్కటన చేయుచునాన్డు. జాఞ్నము గలవాడు నీ 

నామమును లక్షయ్పెటుట్ను, శిక్షనుగూరిచ్న వారత్ను శిక్షను నిరణ్యించిన వానినిగూరిచ్న వారత్ను 

ఆలకించుడి 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 
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నిరగ్మకాండము 25:31 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలెను; 

నకిషిపనిగా ఈ దీపవృక్షము చేయవలెను. దాని పర్కాండమును దాని శాఖలను నకిషిపనిగా 

చేయవలెను; దాని కలశములు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:17 => అతడు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేసెను. ఆ దీపవృక్షమును 

దాని పర్కాండమును దాని కొమమ్ను నకిషిపనిగా చేసెను. దాని కలశములు మొగగ్లు పువువ్లు 

ఏకాండమైనవి. 

నిరగ్మకాండము 37:23 => మరియు అతడు దాని యేడు పర్దీపములను దాని కతెత్రను దాని 

పటుట్కారును దాని కతెత్రచిపప్ను మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:2 => నీవు దీపములను వెలిగించునపుప్డు ఆ యేడు దీపముల వెలుగు 

దీపవృక్షమునకు ముందు పడునటుల్ వాటిని వెలిగింపవలెనని చెపుప్మనెను. అహరోను ఆలాగు చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు పర్మిదెలకును 

ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభమునకును దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారము గాను, 

వెండి దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క దీపసత్ంభమునకును, దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని 

యెతుత్ పర్కారముగాను, 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

పర్కటన 1:19 => కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  

వచనము 16 

ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి రెండంచులుగల 

వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో పర్కాశించుచునన్ 

సూరుయ్నివలె ఉండెను. 
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పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:27 => చుటుట్ దాని లోపట కరుగుచునన్ యితత్డియు అగిన్యు నునన్టుట్ నాకు 

కనబడెను. నడుము మొదలుకొని మీదికిని నడుము మొదలుకొని దిగువకును ఆయన 

అగిన్సవ్రూపముగా నాకు కనబడెను, చుటుట్ను తేజోమయముగా కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

Page  of 113 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 2:16 => ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాతర్మును దేవదూతల సవ్భావమును 

ధరించుకొనక, అబార్హాము సంతాన సవ్భావమును ధరించుకొనియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 
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పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 28:6 => బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్ వరణ్ములు గల ఏఫోదును పేనిన 

సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:7 => రెండు అంచులయందు కూరచ్బడు రెండు భుజఖండములు 

దానికుండవలెను; అటుల్ అది సమకూరప్బడి యుండును. 

నిరగ్మకాండము 28:8 => మరియు ఏఫోదు మీదనుండు విచితర్మైన దటిట్ దాని పనిరీతిగా 

ఏకాండమైనదై బంగారుతోను నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను పేనిన సనన్నారతోను 

కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 39:5 => దానిమీదనునన్ దాని విచితర్మైన దటిట్ యేకాండమై దానితో సమమైన 

పనిగలిగి బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతోను చేయబడెను; అటుల్ 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 8:7 => తరువాత అతడు అతనికి చొకాక్యిని తొడిగి అతనికి దటీ ట్ని కటిట్ 

నిలువుటంగీని, ఏఫోదునువేసి ఏఫోదుయొకక్ విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి కటిట్ దానివలన అతనికి 

ఏఫోదును బిగించి, అతనికి పతకమువేసి 

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 28:8 => మరియు ఏఫోదు మీదనుండు విచితర్మైన దటిట్ దాని పనిరీతిగా 

ఏకాండమైనదై బంగారుతోను నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను పేనిన సనన్నారతోను 

కుటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 8:13 => అపుప్డతడు అహరోను కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ వారికి 

చొకాక్యిలను తొడిగి వారికి దటీ ట్లను కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను పెటెట్ను. 
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యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళిల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు పర్మిదెలకును 

ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభమునకును దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారము గాను, 

వెండి దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క దీపసత్ంభమునకును, దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని 

యెతుత్ పర్కారముగాను, 

కీరత్నలు 45:2 => నరులకంటె నీవు అతిసుందరుడవై యునాన్వు నీ పెదవులమీద దయారసము 

పోయబడియునన్ది కావున దేవుడు నితయ్ము నినున్ ఆశీరవ్దించును.  

కీరత్నలు 104:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. యెహోవా, నా దేవా నీవు అధిక 

ఘనత వహించినవాడవు నీవు మహాతమ్య్మును పర్భావమును ధరించియునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 10:1 => నేను చూచుచుండగా కెరూబులకు పైగానునన్ ఆకాశమండలము 

వంటిదానిలో నీలకాంతమయమైన సింహాసనమువంటిదొకటి అగుపడెను. 

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

మారుక్ 9:2 => ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము 

వెంటబెటుట్కొని, యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 
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లూకా 5:24 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెపిప్, పక్షవాయువు గల వాని చూచి నీవు లేచి, నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి వేలుల్మని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

లూకా 9:29 => ఆయన పార్రిథ్ంచుచుండగా ఆయన ముఖరూపము మారెను; ఆయన వసత్రములు 

తెలల్నివై ధగధగ మెరిసెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

1 తిమోతి 2:5 => దేవుడొకక్డే, దేవునికిని నరులకును మధయ్వరిత్యు ఒకక్డే; ఆయన కీర్సుత్యేసను 

నరుడు. 

పర్కటన 1:12 => ఇది వినగా నాతో మాటలాడుచునన్ సవ్రమేమిటో అని చూడ తిరిగితిని. 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

వచనము 17 

నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన తన కుడిచేతిని 

నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 
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మతత్యి 28:3 => ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా 

ఉండెను. 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

యోబు 10:4 => నీ నేతర్ములు నరుల నేతర్ములవంటివా? నరులు ఆలోచించునటుల్ నీవు 

ఆలోచించువాడవా?  

యోబు 41:18 => అది తుమమ్గా వెలుగు పర్కాశించును దాని కనున్లు ఉదయకాలపు కనురెపప్లవలె 

నునన్వి 

పరమగీతము 5:11 => అతని శిరసుస్ అపరంజి వంటిది అతని తలవెండుర్కలు కాకపక్షములవలె 

కృషణ్ వరణ్ములు అవి నొకుక్లు నొకుక్లుగా కనబడుచునన్వి. 

పరమగీతము 7:5 => నీ శిరసుస్ కరెమ్లు పరవ్త రూపము నీ తలవెండుర్కలు ధూమర్వరణ్ముగలవి. 

రాజు వాటి యుంగరములచేత బదుధ్డగుచునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 1:27 => చుటుట్ దాని లోపట కరుగుచునన్ యితత్డియు అగిన్యు నునన్టుట్ నాకు 

కనబడెను. నడుము మొదలుకొని మీదికిని నడుము మొదలుకొని దిగువకును ఆయన 

అగిన్సవ్రూపముగా నాకు కనబడెను, చుటుట్ను తేజోమయముగా కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:2 => అంతట నేను చూడగా అగిన్ని పోలిన ఆకారము నాకు కనబడెను, నడుము 

మొదలుకొని దిగువకు అగిన్మయమైనటుట్గాను, నడుము మొదలుకొని పైకి తేజోమయమైనటుట్గాను, 

కరుగుచునన్ అపరంజియైనటుట్గాను ఆయన నాకు కనబడెను. 
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వచనము 18 

నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో యుగయుగములు 

సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు తాళపుచెవులు నా 

సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

యెహెజేక్లు 1:7 => వాటి కాళుల్ చకక్గా నిలువబడినవి, వాటి అరకాళుల్ పెయయ్కాళల్వలె ఉండెను, 

అవి తళతళలాడు ఇతత్డివలె ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 40:3 => అకక్డికి ఆయన ననున్ తోడుకొనిరాగా ఒక మనుషుయ్డుండెను. ఆయన 

మెరయుచునన్ యితత్డివలె కనబడెను, దారమును కొలకఱఱ్యు చేతపటుట్కొని దావ్రములో ఆయన 

నిలువబడియుండెను.  

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషుఠ్డు  
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యెషయా 17:13 => జనములు విసాత్రజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన వారిని 

బెదరించును వారు దూరముగా పారిపోవుదురు కొండమీది పొటుట్ గాలికి ఎగిరిపోవునటుల్ తుపాను 

ఎదుట గిరగిర తిరుగు కసువు ఎగిరిపోవునటుల్ వారును తరుమబడుదురు.  

యెహెజేక్లు 43:2 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము తూరుప్దికుక్న కనబడెను; దానినుండి 

పుటిట్నధవ్ని విసాత్రజలముల ధవ్నివలె వినబడెను, ఆయన పర్కాశముచేత భూమి పర్జవ్రిలెల్ను. 

పరమగీతము 5:15 => అతని కాళుల్ మేలిమిబంగారు మటల్యందు నిలిపిన చలువరాతి 

సత్ంభములవలె ఉనన్వి. అతని వైఖరి లెబానోను పరవ్తతులయ్ము అది దేవదారు వృక్షములంత 

పర్సిదధ్ము 

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

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

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

మేఘమును గోళమువలె గుండర్ముగా ఉనన్ అగిన్యు కనబడెను , కాంతిదానిచుటుట్ 

ఆవరించియుండెను; ఆ అగిన్లోనుండి కరగబడినదై పర్జవ్లించుచునన్ యపరంజివంటిదొకటి 

కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:24 => అవి జరుగగా నేను వాటి రెకక్ల చపుప్డు వింటిని; అది విసాత్రమైన 

ఉదకముల ఘోషవలెను సరవ్శకుత్డగు దేవుని సవ్రమువలెను దండువారు చేయు ధవ్నివలెను ఉండెను, 

అవి నిలుచునపుప్డెలల్ తమ రెకక్లను వాలుచ్కొనుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 3:12 => అంతలో ఆతమ్ ననెన్తిత్కొనిపోగా యెహోవా పర్భావమునకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక అను శబద్మొకటి ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలుకుట 

నేను వింటిని. 

యెహెజేక్లు 8:2 => అంతట నేను చూడగా అగిన్ని పోలిన ఆకారము నాకు కనబడెను, నడుము 

మొదలుకొని దిగువకు అగిన్మయమైనటుట్గాను, నడుము మొదలుకొని పైకి తేజోమయమైనటుట్గాను, 

కరుగుచునన్ అపరంజియైనటుట్గాను ఆయన నాకు కనబడెను. 
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యోహాను 3:23 => సలీము దగగ్ర నునన్ ఐనోనను సథ్లమున నీళుల్ విసాత్రముగా ఉండెను గనుక 

యోహానుకూడ అకక్డ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు ఉండెను; జనులు వచిచ్ బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

వచనము 19 

కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  
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దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

పర్కటన 2:12 => పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము వాడియైన రెండంచులు 

గల ఖడగ్ము గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 49:2 => నా నోరు వాడిగల ఖడగ్ముగా ఆయన చేసియునాన్డు తనచేతి నీడలో ననున్ 

దాచియునాన్డు ననున్ మెరుగుపెటిట్న అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెటిట్యునాన్డు.  

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  
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పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:13 => రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి 

చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో 

పర్కాశించుట చూచితిని. 

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 33:20 => మరియు ఆయన నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ నరుడును ననున్ 

చూచి బర్దుకడనెను. 

నిరగ్మకాండము 34:29 => మోషే సీనాయికొండ దిగుచుండగా శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు 

మోషే చేతిలో ఉండెను. అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతనితో మాటలాడుచునన్పుప్డు తన 

ముఖచరమ్ము పర్కాశించిన సంగతి మోషేకు తెలిసియుండలేదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:16 => ఏహూదు మూరెడు పొడవుగల రెండంచుల కతిత్ని చేయించుకొని, తన 

వసత్రములో తన కుడి తొడమీద 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 45:3 => శూరుడా, నీ కతిత్ మొలను కటుట్కొనుము నీ తేజసుస్ను నీ పర్భావమును 

ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 50:2 => పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల సీయోనులోనుండి దేవుడు పర్కాశించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 149:6 => వారినోట దేవునికి చేయబడు ఉతాస్హసోత్తర్ములునన్వి. 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

పరమగీతము 5:15 => అతని కాళుల్ మేలిమిబంగారు మటల్యందు నిలిపిన చలువరాతి 

సత్ంభములవలె ఉనన్వి. అతని వైఖరి లెబానోను పరవ్తతులయ్ము అది దేవదారు వృక్షములంత 

పర్సిదధ్ము 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యెషయా 30:28 => ఆయన ఊపిరి కుతికలలోతు వచుచ్ పర్వాహమైన నదివలె ఉనన్ది 

వయ్రథ్మైనవాటిని చెదరగొటుట్ జలెల్డతో అది జనములను గాలించును తోర్వ తపిప్ంచు కళె ల్ము జనుల 

దవడలలో ఉండును. 

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

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 
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హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 

జెకరాయ్ 9:13 => యూదావారిని నాకు విలుల్గా వంచుచునాన్ను, ఎఫార్యిము వారిని బాణములుగా 

చేయుచునాన్ను. సీయోనూ, నీ కుమారులను రేపుచునాన్ను, శూరుడు ఖడగ్ము పర్యోగించునటుల్ నేను 

నినున్ పర్యోగింతును. గేర్కీయులారా, సీయోను కుమారులను మీమీదికి రేపుచునాన్ను. 

యోహాను 8:7 => వారాయనను పటుట్వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలయెతిత్ చూచి మీలో 

పాపము లేనివాడు మొటట్మొదట ఆమెమీద రాయి వేయవచుచ్నని వారితో చెపిప్ 

యోహాను 13:23 => ఆయన శిషుయ్లలో యేసు పేర్మించిన యొకడు యేసు రొముమ్న 

ఆనుకొనుచుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:6 => నేను పర్యాణము చేయుచు దమసుక్నకు సమీపించినపుప్డు 

మధాయ్హన్కాలమందు ఆకాశమునుండి గొపప్ వెలుగు అకసామ్తుత్గా నా చుటుట్ పర్కాశించెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

వచనము 20 

అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ యేడు సువరణ్ 

దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు దూతలు 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 
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దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 

దానియేలు 10:17 => నా యేలిన వాని దాసుడనైన నేను నా యేలినవాని యెదుట ఏలాగున 

మాటలాడుదును? నా బలము తొలగిపోయెను, ఊపిరి విడువలేక యునాన్నని చెపప్గా 

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 

దానియేలు 10:19 => నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము తెచుచ్కొమమ్ని నాతో 

చెపెప్ను. అతడు నాతో ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక నా 

యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇమమ్ని చెపిప్తిని. 

హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళిల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

మతత్యి 17:3 => ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి. 

మతత్యి 17:4 => అపుప్డు పేతురు పర్భువా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; నీకిషట్మైతే ఇకక్డ నీకు 

ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దునని యేసుతో 

చెపెప్ను. 
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మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

యోహాను 13:23 => ఆయన శిషుయ్లలో యేసు పేర్మించిన యొకడు యేసు రొముమ్న 

ఆనుకొనుచుండెను 

యోహాను 21:20 => పేతురు వెనుకకు తిరిగి, యేసు పేర్మించినవాడును, భోజనపంకిత్ని ఆయన 

రొముమ్న ఆనుకొని పర్భువా, నినున్ అపప్గించువాడెవడని అడిగిన వాడునైన శిషుయ్డు తమ వెంట 

వచుచ్ట చూచెను. 

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

దానియేలు 10:10 => అపుప్డొకడుచేతితో ననున్ ముటిట్ నా మోకాళల్ను అఱచేతులను నేలమోపి ననున్ 

నిలువబెటిట్ 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 14:13 => అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు 

రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను ఇకమీదట మరి 

ఎనన్డును చూడరు. 

నిరగ్మకాండము 20:20 => అందుకు మోషే భయపడకుడి; మిముమ్ పరీకిష్ంచుటకును, మీరు 

పాపము చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో 

చెపెప్ను. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 
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దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

మతత్యి 28:4 => అతనికి భయపడుటవలన కావలివారు వణకి చచిచ్నవారివలె నుండిరి. 

మారుక్ 16:5 => అపుప్డు వారు సమాధిలో పర్వేశించి, తెలల్ని నిలువుటంగీ ధరించుకొనియునన్ 

యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూరుచ్ండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి. 

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

లూకా 24:39 => నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి; ననున్ పటిట్ 

చూడుడి, నాకునన్టుట్గా మీరు చూచుచునన్ యెముకలును మాంసమును భూతమునకుండవని చెపిప్ 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 2:8 => సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము మొదటివాడును 

కడపటివాడునైయుండి, మృతుడై మరల బర్దికినవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 22:13 => నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, మొదటివాడను కడపటివాడను, ఆదియు అంతమునై 

యునాన్ను. 
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యెషయా 41:4 => ఎవడు దీని నాలోచించి జరిగించెను? ఆదినుండి మానవ వంశములను 

పిలిచినవాడనైన యెహోవానగు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను ఉండువాడను. 

యెషయా 44:6 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యెషయా 48:12 => యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశార్యేలూ, నాకు చెవియొగిగ్ వినుము. నేనే 

ఆయనను నేను మొదటివాడను కడపటివాడను 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:17 => భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని 

వేరొకటి కాదు; 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 33:20 => మరియు ఆయన నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ నరుడును ననున్ 

చూచి బర్దుకడనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

నాయ్యాధిపతులు 13:6 => ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; 

అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:30 => దావీదు యెహోవా దూత పటుట్కొనిన కతిత్కి భయపడినవాడై 

దేవునియొదద్ విచారించుటకు ఆ సథ్లమునకు వెళల్లేకుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => అతని బలల్మీది భోజనపదారథ్ములను, అతని సేవకులు 

కూరుచ్ండుటను , అతని యుపచారులు కనిపెటుట్టను వారి వసత్రములను , అతనికి 

గినెన్లనందించువారిని వారి వసత్రములను, యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను 

చూచినపుప్డు, ఆమె విసమ్యమొంది రాజుతో ఇటల్నెను 

యోబు 4:14 => భయమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 

కీరత్నలు 93:2 => పురాతనకాలమునుండి నీ సింహాసనము సిథ్రమాయెను సదాకాలము ఉనన్వాడవు 

నీవే 

కీరత్నలు 102:12 => యెహోవా, నీవు నితయ్ము సింహాసనాసీనుడవు నీ నామసమ్రణ 

తరతరములుండును. 

కీరత్నలు 102:27 => నీవు ఏకరీతిగా నుండువాడవు నీ సంవతస్రములకు అంతము లేదు. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 139:5 => వెనుకను ముందును నీవు ననున్ ఆవరించియునాన్వు నీ చేయి నామీద 

ఉంచియునాన్వు. 
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యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యెషయా 43:11 => నేను నేనే యెహోవాను, నేను తపప్ వేరొక రక్ష కుడు లేడు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:57 => నేను నీకు మొరలిడిన దినమున నీవు నాయొదద్కు వచిచ్తివి 

భయపడకుమి అని నీవు చెపిప్తివి.  

విలాపవాకయ్ములు 5:19 => యెహోవా, నీవు నితయ్ము ఆసీనుడవైయుందువు నీ సింహాసనము 

తరతరములుండును. 

యెహెజేక్లు 3:23 => నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళల్గా, కెబారునది దగగ్ర యెహోవా పర్భావము 

నాకు పర్తయ్క్షమైనటుట్ ఆయన పర్భావము నిలువబడి నాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

యెహెజేక్లు 44:4 => అతడు ఉతత్రపు గుమమ్ము మారగ్ముగా మందిరము ఎదుటికి ననున్ 

తోడుకొనివచెచ్ను. అంతలో యెహోవా తేజోమహిమతో యెహోవా మందిరము నిండియుండుట చూచి 

నేను సాగిలపడగా  

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 10:19 => నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము తెచుచ్కొమమ్ని నాతో 

చెపెప్ను. అతడు నాతో ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక నా 

యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇమమ్ని చెపిప్తిని. 

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

నా కాజఞ్ ఇచిచ్న దేమనగా గడపలు కదలిపోవునటుల్గా పై కముమ్లను కొటిట్ వారందరి తలలమీద 

వాటిని పడవేసి పగులగొటుట్ము ; తరువాత వారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనకుండను , 

తపిప్ంచుకొనువారిలో ఎవడును బర్దుకకుండను నేను వారినందరిని ఖడగ్ముచేత వధింతును. 
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హగగ్యి 2:5 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు నేను మీతో చేసిన నిబంధన జాఞ్పకము 

చేసికొనుడి; నా ఆతమ్ మీమధయ్న ఉనన్ది గనుక భయపడకుడి. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 14:26 => ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట శిషుయ్లు చూచి తొందరపడి, భూతమని 

చెపుప్కొని భయముచేత కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 14:27 => వెంటనే యేసు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 17:7 => యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని ముటిట్ లెండి, భయపడకుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 28:5 => దూత ఆ సతరీలను చూచి మీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రని నాకు తెలియును; 

మారుక్ 9:6 => వారు మిగుల భయపడిరి గనుక తాను చెపప్వలసినదేమో అతనికి తెలియలేదు. 

లూకా 1:12 => జెకరాయ్ అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 9:34 => అతడీలాగు మాటలాడుచుండగా మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమెమ్ను; వారు ఆ 

మేఘములో పర్వేశించినపుప్డు శిషుయ్లు భయపడిరి. 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 6:20 => అయితే ఆయన నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 8:18 => ననున్గూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము చెపుప్కొనువాడను; ననున్ పంపిన తండిర్యు 

ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 8:58 => యేసు అబార్హాము పుటట్కమునుపే నేను ఉనాన్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 13:19 => జరిగినపుప్డు నేనే ఆయననని మీరు నముమ్నటుల్ అది జరుగకమునుపు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 14:28 => నేను వెళిల్ మీయొదద్కు వచెచ్దనని మీతో చెపిప్న మాట మీరు వింటిరిగదా. 

తండిర్ నాకంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్నని 

మీరు సంతోషింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 
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ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 12:21 => మరియు ఆ దరశ్నమెంతో భయంకరముగా ఉనన్ందున మోషే నేను 

మికిక్లి భయపడి వణకుచునాన్ననెను. 

హెబీర్యులకు 13:8 => యేసుకీర్సుత్ నినన్, నేడు, ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు; అవును 

యుగయుగములకును ఒకక్టే రీతిగా ఉండును. 

1 యోహాను 1:1 => జీవవాకయ్మునుగూరిచ్నది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, మేమేది వింటిమో, 

కనున్లార ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మాచేతులు దేనిని తాకి చూచెనో, అది 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 136 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

వచనము 1 

ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన కుడిచేత పటుట్కొని 

యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 18:46 => యెహోవా జీవము గలవాడు నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు సోత్తార్రుహ్డు నా 

రక్షణకరత్యయిన దేవుడు బహుగా సుత్తినొందునుగాక. 

యోహాను 14:19 => అయితే మీరు ననున్ చూతురు. నేను జీవించుచునాన్ను గనుక మీరును 

జీవింతురు. 

రోమీయులకు 6:9 => మరణమునకు ఇకను ఆయనమీద పర్భుతవ్ము లేదనియు ఎరిగి, 

ఆయనతోకూడ జీవించుదుమని నముమ్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 
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రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

Page  of 138 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

హెబీర్యులకు 7:16 => మెలీక్సెదెకును పోలినవాడైన వేరొక యాజకుడు వచిచ్యునాన్డు. కావున 

మేము చెపిప్న సంగతి మరింత విశదమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

కీరత్నలు 68:20 => దేవుడు మా పక్షమున పూరణ్రక్షణ కలుగజేయు దేవుడైయునాన్డు మరణము 

తపిప్ంచుట పర్భువైన యెహోవా వశము.  

యెషయా 22:22 => నేను దావీదు ఇంటితాళపు అధికార భారమును అతని భుజముమీద ఉంచెదను 

అతడు తీయగా ఎవడును మూయజాలడు అతడు మూయగా ఎవడును తీయజాలడు 

మతత్యి 16:19 => పరలోకరాజయ్ము యొకక్ తాళపుచెవులు నీకిచెచ్దను, నీవు భూలోకమందు దేని 

బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విపుప్దువో అది 

పరలోకమందును విపప్బడునని అతనితో చెపెప్ను. 
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లేవీయకాండము 14:6 => సజీవమైన పకిష్ని ఆ దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును 

హిసోస్పును తీసికొని పారు నీటిపైని చంపిన పకిష్రకత్ములో వాటిని సజీవమైన పకిష్ని ముంచి 

లేవీయకాండము 16:20 => అతడు పరిశుదధ్సథ్లమునకును పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును 

బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేసి చాలించిన తరువాత ఆ సజీవమైన మేకను దగగ్రకు 

తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

యెహోషువ 1:1 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను 

కుమారుడును మోషే పరిచారకుడునైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన మోషే 

మృతినొందెను. 

1 సమూయేలు 2:6 => జనులను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయే 

పాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి రపిప్ంచుచుండువాడు ఆయనే. 

యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 21:4 => ఆయుసుస్ నిమమ్ని అతడు నినున్ వరమడుగగా నీవు దానిని అతని కనుగర్హించి 

యునాన్వు సదాకాలము నిలుచు దీరాఘ్యువు నీవు దయచేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 
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కీరత్నలు 93:2 => పురాతనకాలమునుండి నీ సింహాసనము సిథ్రమాయెను సదాకాలము ఉనన్వాడవు 

నీవే 

కీరత్నలు 102:12 => యెహోవా, నీవు నితయ్ము సింహాసనాసీనుడవు నీ నామసమ్రణ 

తరతరములుండును. 

కీరత్నలు 102:27 => నీవు ఏకరీతిగా నుండువాడవు నీ సంవతస్రములకు అంతము లేదు. 

కీరత్నలు 116:15 => యెహోవా భకుత్ల మరణము ఆయన దృషిట్కి విలువగలది  

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 133:3 => సీయోను కొండలమీదికి దిగివచుచ్ హెరోమ్ను మంచువలె నుండును. 

ఆశీరావ్దమును శాశవ్త జీవమును అచచ్ట నుండవలెనని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

సామెతలు 15:11 => పాతాళమును అగాధకూపమును యెహోవాకు కనబడుచునన్వి నరుల 

హృదయములు మరి తేటగా ఆయనకు కనబడును గదా? 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

యెషయా 43:11 => నేను నేనే యెహోవాను, నేను తపప్ వేరొక రక్ష కుడు లేడు. 

యెషయా 44:6 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యెషయా 48:12 => యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశార్యేలూ, నాకు చెవియొగిగ్ వినుము. నేనే 

ఆయనను నేను మొదటివాడను కడపటివాడను 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  
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యిరిమ్యా 28:6 => ఆలాగున జరుగునుగాక, యెహోవా ఆలాగుననే చేయునుగాక, యెహోవా 

మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని, చెరగొనిపోబడిన వారినందరిని యెహోవా బబులోనులోనుండి ఈ 

సథ్లమునకు తెపిప్ంచి నీవు పర్కటించిన మాటలను నెరవేరుచ్నుగాక. 

విలాపవాకయ్ములు 5:19 => యెహోవా, నీవు నితయ్ము ఆసీనుడవైయుందువు నీ సింహాసనము 

తరతరములుండును. 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

హబకూక్కు 2:2 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను చదువువాడు పరుగెతుత్చు చదువ వీలగునటుల్ 

నీవు ఆ దరశ్న విషయమును పలకమీద సప్షట్ముగా వార్యుము. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

మతత్యి 14:27 => వెంటనే యేసు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 28:5 => దూత ఆ సతరీలను చూచి మీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రని నాకు తెలియును; 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 
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లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 6:20 => అయితే ఆయన నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 8:18 => ననున్గూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము చెపుప్కొనువాడను; ననున్ పంపిన తండిర్యు 

ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 8:58 => యేసు అబార్హాము పుటట్కమునుపే నేను ఉనాన్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 11:44 => చనిపోయినవాడు, కాళుల్ చేతులు పేర్తవసత్రములతో కటట్బడినవాడై వెలుపలికి 

వచెచ్ను; అతని ముఖమునకు రుమాలు కటిట్యుండెను. అంతట యేసు మీరు అతని కటుల్ విపిప్ 

పోనియుయ్డని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:19 => జరిగినపుప్డు నేనే ఆయననని మీరు నముమ్నటుల్ అది జరుగకమునుపు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 14:28 => నేను వెళిల్ మీయొదద్కు వచెచ్దనని మీతో చెపిప్న మాట మీరు వింటిరిగదా. 

తండిర్ నాకంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్నని 

మీరు సంతోషింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అనగా మన 

పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరచియునాన్డు; మీరాయనను అపప్గించితిరి, 
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పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశచ్యించినపుప్డు మీరు అతని యెదుట ఆయనను 

నిరాకరించితిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 5:10 => ఏలయనగా శతుర్వులమైయుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముదావ్రా 

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రుహ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

రోమీయులకు 10:7 => లేక ఎవడు అగాధములోనికి దిగిపోవును? అనగా కీర్సుత్ను 

మృతులలోనుండి పైకి తెచుచ్టకు అని నీవు నీ హృదయములో అనుకొనవదుద్. 

1 కొరిందీయులకు 8:6 => ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యునన్ను, మనకు 

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 
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మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

1 కొరిందీయులకు 15:13 => మృతుల పునరుతాథ్నము లేనియెడల, కీర్సుత్కూడ లేపబడి 

యుండలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:27 => దేవుడు సమసత్మును కీర్సుత్ పాదములకిర్ంద లోపరచియుంచెను. 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దని చెపిప్నపుప్డు ఆయనకు సమసత్మును లోపరచినవాడు తపప్ 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దను సంగతి విశదమే. 

గలతీయులకు 1:1 => మనుషుయ్ల మూలముగానైనను ఏ మనుషుయ్నివలననైనను కాక, 

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 7:8 => మరియు లేవి కర్మము చూడగా చావునకు లోనైనవారు పదియవ వంతులను 

పుచుచ్కొనుచునాన్రు. అయితే ఈ కర్మము చూడగా, జీవించుచునాన్డని సాక్షయ్ము పొందినవాడు 

పుచుచ్కొనుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:24 => ఈయన నిరంతరము ఉనన్వాడు గనుక మారుప్లేని యాజకతవ్ము 

కలిగినవాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 
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హెబీర్యులకు 13:8 => యేసుకీర్సుత్ నినన్, నేడు, ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు; అవును 

యుగయుగములకును ఒకక్టే రీతిగా ఉండును. 

1 యోహాను 1:1 => జీవవాకయ్మునుగూరిచ్నది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, మేమేది వింటిమో, 

కనున్లార ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మాచేతులు దేనిని తాకి చూచెనో, అది 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

పర్కటన 2:8 => సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము మొదటివాడును 

కడపటివాడునైయుండి, మృతుడై మరల బర్దికినవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

వచనము 2 

నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను సహింపలేవనియు, 

అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు అబదిధ్కులని నీవు 

కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 1:12 => ఇది వినగా నాతో మాటలాడుచునన్ సవ్రమేమిటో అని చూడ తిరిగితిని. 
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పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 1:14 => ఆయన తలయు తలవెండుర్కలును తెలల్ని ఉనిన్ని పోలినవై హిమమంత 

ధవళముగా ఉండెను. ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్లవలె ఉండెను; 

పర్కటన 1:15 => ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయుచునన్ అపరంజితో 

సమానమైయుండెను; ఆయన కంఠసవ్రము విసాత్ర జలపర్వాహముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 1:19 => కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 
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వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

పర్కటన 22:21 => పర్భువైన యేసు కృప పరిశుదుధ్లకు తోడై యుండును గాక. ఆమేన . 

యెషయా 48:6 => నీవు ఆ సంగతి వినియునాన్వు ఇదంతయు ఆలోచించుము అది నిజమని మీరు 

ఒపుప్కొనవలెను గదా? తెలియని మరుగైన కొర్తత్సంగతులు నేనికమీదట నీకు తెలియజేయుచునాన్ను  

యిరిమ్యా 30:2 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 51:60 => యిరీమ్యా బబులోనుమీదికి వచుచ్ అపాయములనిన్టిని, అనగా 

బబులోనునుగూరిచ్ వార్యబడిన యీ మాటలనిన్టిని గర్ంథములొ వార్సెను. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

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

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

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

హబకూక్కు 2:2 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను చదువువాడు పరుగెతుత్చు చదువ వీలగునటుల్ 

నీవు ఆ దరశ్న విషయమును పలకమీద సప్షట్ముగా వార్యుము. 

యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

పర్కటన 1:2 => అతడు దేవుని వాకయ్మునుగూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ సాక్షయ్మునుగూరిచ్యు తాను 

చూచినంతమటుట్కు సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

Page  of 149 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

వచనము 3 

నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు నేనెరుగుదును. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 1:12 => ఇది వినగా నాతో మాటలాడుచునన్ సవ్రమేమిటో అని చూడ తిరిగితిని. 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:8 => సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము మొదటివాడును 

కడపటివాడునైయుండి, మృతుడై మరల బర్దికినవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 
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పర్కటన 2:12 => పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము వాడియైన రెండంచులు 

గల ఖడగ్ము గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 

మతత్యి 5:15 => మనుషుయ్లు దీపము వెలిగించి కుంచము కిర్ంద పెటట్రు కాని అది యింటనుండు 

వారికందరికి వెలుగిచుచ్టకై దీపసత్ంభము మీదనే పెటుట్దురు. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

1 తిమోతి 3:14 => శీఘర్ముగా నీయొదద్కు వతుత్నని నిరీకిష్ంచుచునాన్ను; 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

నిరగ్మకాండము 25:31 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలెను; 

నకిషిపనిగా ఈ దీపవృక్షము చేయవలెను. దాని పర్కాండమును దాని శాఖలను నకిషిపనిగా 

చేయవలెను; దాని కలశములు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:23 => మరియు అతడు దాని యేడు పర్దీపములను దాని కతెత్రను దాని 

పటుట్కారును దాని కతెత్రచిపప్ను మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 40:24 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో మందిరమునకు దకిష్ణదికుక్న బలల్ యెదుట దీపవృక్షమును ఉంచి 

లేవీయకాండము 24:4 => అతడు నిరమ్లమైన దీపవృక్షముమీద పర్దీపములను యెహోవా సనిన్ధిని 

నితయ్ము చకక్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:9 => మరియు వారు నీలిబటట్ను తీసికొని దీపవృక్షమును దాని పర్దీపములను 

దాని కతెత్రను దాని కతెత్రచిపప్లను దాని సేవలో వారు ఉపయోగపరచు సమసత్ తైలపాతర్లను కపిప్ 
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సంఖాయ్కాండము 8:2 => నీవు దీపములను వెలిగించునపుప్డు ఆ యేడు దీపముల వెలుగు 

దీపవృక్షమునకు ముందు పడునటుల్ వాటిని వెలిగింపవలెనని చెపుప్మనెను. అహరోను ఆలాగు చేసెను. 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

1 రాజులు 7:49 => గరాభ్లయము ముందర కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున 

అయిదును, పది బంగారపు దీపసత్ంభములను, బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు పర్మిదెలకును 

ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభమునకును దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారము గాను, 

వెండి దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క దీపసత్ంభమునకును, దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని 

యెతుత్ పర్కారముగాను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:7 => మరియు వాటినిగూరిచ్న విధి ననుసరించి పది బంగారపు 

దీపసత్ంభములను చేయించి, దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ తటుట్న అయిదును 

ఉంచెను. 

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

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

మతత్యి 5:14 => మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు; కొండమీదనుండు పటట్ణము మరుగై 

యుండనేరదు. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 
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మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

లూకా 8:16 => ఎవడును దీపము ముటిట్ంచి పాతర్తో కపిప్వేయడు, మంచము కిర్ంద పెటట్డు గాని, 

లోపలికి వచుచ్వారికి వెలుగు అగపడవలెనని దీపసత్ంభముమీద దానిని పెటుట్ను. 

యోహాను 10:2 => దావ్రమున పర్వేశించువాడు గొఱఱ్ల కాపరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 11:4 => వీరు భూలోకమునకు పర్భువైన వాని యెదుట నిలుచుచునన్ రెండు ఒలీవచెటుల్ను 

దీపసత్ంభములునై యునాన్రు. 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

వచనము 4 

అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి మోపవలసియునన్ది. 
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పర్కటన 2:8 => సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము మొదటివాడును 

కడపటివాడునైయుండి, మృతుడై మరల బర్దికినవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:12 => పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము వాడియైన రెండంచులు 

గల ఖడగ్ము గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 
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పర్కటన 8:11 => ఆ నక్షతర్మునకు మాచిపతిర్యని పేరు. అందువలన నీళల్లో మూడవ భాగము 

మాచిపతిర్ యాయెను; నీళుల్ చేదైపోయినందున వాటివలన మనుషుయ్లలో అనేకులు చచిచ్రి. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

పర్కటన 1:12 => ఇది వినగా నాతో మాటలాడుచునన్ సవ్రమేమిటో అని చూడ తిరిగితిని. 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

యెహెజేక్లు 28:14 => అభిషేకమునొందిన కెరూబువై యొక ఆశర్యముగా నీవుంటివి; అందుకే 

నేను నినున్ నియమించితిని. దేవునికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన పరవ్తముమీద నీవుంటివి, కాలుచునన్ 

రాళల్మధయ్ను నీవు సంచరించుచుంటివి. 

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

నిరగ్మకాండము 25:31 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలెను; 

నకిషిపనిగా ఈ దీపవృక్షము చేయవలెను. దాని పర్కాండమును దాని శాఖలను నకిషిపనిగా 

చేయవలెను; దాని కలశములు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:21 => సాక్షయ్పు మందసము ఎదుటనునన్ తెరకు వెలుపల పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో అహరోనును అతని కుమారులును సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు 

యెహోవా సనిన్ధిని దాని సవరింపవలెను. అది ఇశార్యేలీయులకు వారి తరతరములవరకు నితయ్మైన 

కటట్డ. 

నిరగ్మకాండము 37:17 => అతడు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేసెను. ఆ దీపవృక్షమును 

దాని పర్కాండమును దాని కొమమ్ను నకిషిపనిగా చేసెను. దాని కలశములు మొగగ్లు పువువ్లు 

ఏకాండమైనవి. 

నిరగ్మకాండము 37:23 => మరియు అతడు దాని యేడు పర్దీపములను దాని కతెత్రను దాని 

పటుట్కారును దాని కతెత్రచిపప్ను మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 

లేవీయకాండము 24:4 => అతడు నిరమ్లమైన దీపవృక్షముమీద పర్దీపములను యెహోవా సనిన్ధిని 

నితయ్ము చకక్పరచవలెను. 

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 4:9 => మరియు వారు నీలిబటట్ను తీసికొని దీపవృక్షమును దాని పర్దీపములను 

దాని కతెత్రను దాని కతెత్రచిపప్లను దాని సేవలో వారు ఉపయోగపరచు సమసత్ తైలపాతర్లను కపిప్ 
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సంఖాయ్కాండము 8:2 => నీవు దీపములను వెలిగించునపుప్డు ఆ యేడు దీపముల వెలుగు 

దీపవృక్షమునకు ముందు పడునటుల్ వాటిని వెలిగింపవలెనని చెపుప్మనెను. అహరోను ఆలాగు చేసెను. 

2 సమూయేలు 7:6 => ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు 

మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 

1 రాజులు 7:49 => గరాభ్లయము ముందర కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున 

అయిదును, పది బంగారపు దీపసత్ంభములను, బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => నేను ఇశార్యేలీయులందరి మధయ్ను సంచరించిన కాలమంతయు 

మీరు నాకొరకు దేవదారు మార్నులతో ఆలయము కటట్కుంటిరేమి యని, నా జనమును 

మేపవలసినదని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతులలో ఎవరితోనైనను నేనొక 

మాటయైన పలికియుంటినా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు పర్మిదెలకును 

ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభమునకును దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారము గాను, 

వెండి దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క దీపసత్ంభమునకును, దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని 

యెతుత్ పర్కారముగాను, 

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

దానికి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

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

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

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

బహు దూరదేశమునుండి నా పర్జల రోదనశబద్ము వినబడుచునన్ది; వారి విగర్హములచేతను 

అనయ్మైన మాయా రూపములచేతను నాకేల కోపము తెపిప్ంచిరి? 

యిరిమ్యా 29:1 => రాజైన యెకోనాయ్ తలిల్యగు రాణియు, రాజ పరివారమును, 
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యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 

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

సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 

మతత్యి 5:14 => మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు; కొండమీదనుండు పటట్ణము మరుగై 

యుండనేరదు. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

లూకా 8:16 => ఎవడును దీపము ముటిట్ంచి పాతర్తో కపిప్వేయడు, మంచము కిర్ంద పెటట్డు గాని, 

లోపలికి వచుచ్వారికి వెలుగు అగపడవలెనని దీపసత్ంభముమీద దానిని పెటుట్ను. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

యోహాను 10:2 => దావ్రమున పర్వేశించువాడు గొఱఱ్ల కాపరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 
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రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

1 తిమోతి 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 1:19 => కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 
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పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

వచనము 5 

నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ మొదటి కిర్యలను 

చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నీ 

దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

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

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 
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కీరత్నలు 1:6 => నీతిమంతుల మారగ్ము యెహోవాకు తెలియును దుషుట్ల మారగ్ము నాశనమునకు 

నడుపును. 

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

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

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

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

పర్కటన 2:6 => అయితే ఈ యొకటి నీలో ఉనన్ది, నీకొలాయితుల కిర్యలు నీవు దేవ్షించుచునాన్వు; 

నేను కూడ వీటిని దేవ్షించుచునాన్ను. 

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

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

పర్కటన 2:15 => అటువలెనే నీకొలాయితుల బోధ ననుసరించు వారును నీలో ఉనాన్రు. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 
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గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

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

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళిల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 
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1 యోహాను 2:21 => మీరు సతయ్మెరుగనివారైనందున నేను వార్యలేదు గాని, మీరు దానిని 

ఎరిగియునన్ందునను, ఏ అబదధ్మును సతయ్సంబంధమైనది కాదని యెరిగియునన్ందునను మీకు 

వార్యుచునాన్ను.  

1 యోహాను 2:22 => యేసు, కీర్సుత్ కాడని చెపుప్వాడు తపప్ ఎవడబదిధ్కుడు? తండిర్ని కుమారుని 

ఒపుప్కొనని వీడే కీర్సుత్విరోధి. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళిల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

లేవీయకాండము 13:34 => ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ బొబబ్ను చూడగా అది చరమ్మందు బొబబ్ 

వాయ్పింపక చరమ్ముకంటె పలల్ము కాక యుండినయెడల, యాజకుడు వాడు పవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:40 => యాజకుని సెలవుచొపుప్న ఆ పొడగల రాళల్ను ఊడదీసి 

ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారవేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:21 => మరియు ఏదొకమాట యెహోవా చెపిప్నది కాదని మేమెటుల్ 

తెలిసికొనగలమని మీరనుకొనినయెడల, 

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  

కీరత్నలు 139:21 => యెహోవా, నినున్ దేవ్షించువారిని నేనును దేవ్షించుచునాన్ను గదా? నీ మీద 

లేచువారిని నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను గదా?  

సామెతలు 19:27 => నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము 

వినుట ఇక మానుకొనుము. 

పర్సంగి 3:8 => పేర్మించుటకు దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు సమాధానపడుటకు. 

పరమగీతము 2:15 => మన దార్క్షతోటలు పూతపటిట్యునన్వి దార్క్షతోటలను చెరుపు నకక్లను 

పటుట్కొనుడి సహాయము చేసి గుంటనకక్లను పటుట్కొనుడి. 
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యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

లూకా 21:19 => మీరు మీ ఓరుప్చేత మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొందురు. 

యోహాను 10:5 => అనుయ్ల సవ్రము అవి యెరుగవు గనుక అనుయ్ని ఎంతమాతర్మును వెంబడింపక 

వానియొదద్నుండి పారిపోవునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

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

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

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

1 తిమోతి 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

Page  of 165 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

వచనము 6 

అయితే ఈ యొకటి నీలో ఉనన్ది, నీకొలాయితుల కిర్యలు నీవు దేవ్షించుచునాన్వు; నేను కూడ వీటిని 

దేవ్షించుచునాన్ను. 

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

కపెప్ను. 

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

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

మారుక్ 15:21 => కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు పలెల్టూరినుండి వచిచ్ ఆ మారగ్మున 

పోవుచుండగా, ఆయన సిలువను మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

లూకా 14:27 => మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని ననున్ వెంబడింపనియెడల వాడు నా 

శిషుయ్డు కానేరడు. 

1 కొరిందీయులకు 13:7 => అనిన్టికి తాళుకొనును, అనిన్టిని నముమ్ను; అనిన్టిని నిరీకిష్ంచును; 

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

గలతీయులకు 6:2 => ఒకని భారములనొకడు భరించి, యీలాగు కీర్సుత్ నియమమును పూరిత్గా 

నెరవేరుచ్డి. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 
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కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 

లూకా 8:15 => మంచినేల నుండు (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా యోగయ్మైన మంచి 

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

లూకా 21:19 => మీరు మీ ఓరుప్చేత మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొందురు. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

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

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

రోమీయులకు 8:25 => మనము చూడనిదానికొరకు నిరీకిష్ంచినయెడల ఓపికతో దానికొరకు 

కనిపెటుట్దుము. 

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

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 15:4 => ఏలయనగా ఓరుప్వలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనకు 

నిరీక్షణ కలుగుటకై పూరవ్మందు వార్యబడినవనిన్యు మనకు బోధకలుగు నిమితత్ము 

వార్యబడియునన్వి. 

రోమీయులకు 15:5 => మీరేకభావము గలవారై యేకగీర్వముగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

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

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 6:15 => ఆ మాట నమిమ్ అతడు ఓరుప్తో సహించి ఆ వాగాద్నఫలము పొందెను. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

యాకోబు 1:3 => మీరు నానావిధములైన శోధనలలో పడునపుప్డు, అది మహానందమని 

యెంచుకొనుడి. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరుణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

యాకోబు 5:7 => సహోదరులారా, పర్భువు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 

యాకోబు 5:8 => పర్భువు రాక సమీపించుచునన్ది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ 

హృదయములను సిథ్రపరచుకొనుడి. 

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

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

యాకోబు 5:10 => నా సహోదరులారా, పర్భువు నామమున బోధించిన పర్వకత్లను, 

శర్మానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెటుట్కొనుడి. 
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యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 

రోమీయులకు 16:12 => పర్భువునందు పర్యాసపడు తుర్పైనాకును తుర్ఫోసాకును వందనములు. 

పిర్యురాలగు పెరిస్సునకు వందనములు; ఆమె పర్భువునందు బహుగా పర్యాసపడెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:16 => కాబటిట్ సహోదరులారా, అటిట్వారికిని, పనిలో సహాయము చేయుచు 

పర్యాసపడుచు ఉండువారికందరి కిని మీరు విధేయులై యుండవలెనని మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:9 => కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై 

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 10:15 => మేము మేరకు మించి యితరుల పర్యాస ఫలములలో 

భాగసుథ్లమనుకొని అతిశయపడము. మీ విశావ్సము అభివృదిధ్యైనకొలది మాకనుగర్హింపబడిన 

మేరలకు లోపలనే సువారత్ మరి విశేషముగా వాయ్పింపజేయుచు, 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

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

జీవము గల దేవునియందు మనము నిరీక్షణనుంచియునాన్ము గనుక ఇందు నిమితత్ము పర్యాసముతో 

పాటుపడుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 
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లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:1 => కాబటిట్ ఈ పరిచరయ్ పొందినందున కరుణింపబడినవారమై 

అధైరయ్పడము. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => సహోదరులారా, మీరైతే మేలు చేయుటలో విసుకవదుద్. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

సామెతలు 24:10 => శర్మదినమున నీవు కుర్ంగినయెడల నీవు చేతకానివాడవగుదువు. 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

జెఫనాయ్ 3:16 => ఆ దినమున జనులు మీతో ఇటల్ందురు యెరూషలేమూ, భయపడకుము, 

సీయోనూ, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము; 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడడ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 
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మారుక్ 10:29 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును ఇంటినైనను 

అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు 

లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 21:17 => నా నామము నిమితత్ము మీరు మనుషుయ్లందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

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

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

వచనము 7 

చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి దేవుని పరదైసులో 

ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

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

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 
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విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

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

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

పర్కటన 3:16 => నీవు వెచచ్గానైనను చలల్గానైనను ఉండక, నులివెచచ్నగా ఉనాన్వు గనుక నేను 

నినున్ నా నోటనుండి ఉమిమ్వేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 2:2 => నీవు వెళిల్ యెరూషలేము నివాసుల చెవులలో ఈ సమాచారము పర్కటింపుము. 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు అరణయ్ములోను, వితత్నములు వేయదగని దేశములోను, ననున్ 

వెంబడించుచు నీ యౌవనకాలములో నీవు చూపిన అనురాగమును నీ వైవాహిక పేర్మను నేను 

జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 2:3 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనమును, ఆయన రాబడికి పర్థమ 

ఫలమును ఆయెను, అతని లయపరచువారందరు శిక్షకు పాతుర్లైరి, వారికి కీడు సంభవించును; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:4 => యాకోబు ఇంటివారలారా, ఇశార్యేలు ఇంటివారలారా, మీరందరు యెహోవా 

వాకుక్ వినుడి. 

యిరిమ్యా 2:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయందు ఏ దురీన్తి చూచి మీ పితరులు 

వయ్రథ్మైనదాని ననుసరించి, తాము వయ్రుథ్లగునటుల్ నాయొదద్నుండి దూరముగా తొలగిపోయిరి? 

మతత్యి 24:12 => అకర్మము విసత్రించుటచేత అనేకుల పేర్మ చలాల్రును. 

మతత్యి 24:13 => అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రకిష్ంపబడును. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:15 => కాబటిట్ మనలో సంపూరుణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:9 => సహోదర పేర్మనుగూరిచ్ మీకు వార్యనకక్రలేదు; మీరు ఒకని నొకడు 

పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే నేరప్బడితిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

Page  of 174 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

హెబీర్యులకు 6:11 => మీరు మందులు కాక, విశావ్సముచేతను ఓరుప్చేతను వాగాద్నములను 

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 

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

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

మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్ కటుట్కొనుటకు తవ్రపడుటచేతనే గదా.  

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళిల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

1 తిమోతి 5:12 => వారు కీర్సుత్నకు విరోధముగా నిరంకుశలైనపుప్డు తమ మొదటి విశావ్సమును 

వదలుకొనిరను తీరుప్పొందినవారై పెండాల్డగోరుదురు. 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  
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పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  

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

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

వచనము 8 

సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము మొదటివాడును కడపటివాడునైయుండి, 

మృతుడై మరల బర్దికినవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

యెహెజేక్లు 16:61 => నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను 

వారిని నీకు కుమారెత్లుగా ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 

యెహెజేక్లు 16:62 => నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొనునటుల్ నేను నీతో నా నిబంధనను 

సిథ్రపరచెదను. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 20:43 => అచచ్ట చేరి మీ పర్వరత్నను, మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనిన మీ 

కిర్యలనిన్టిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొని, మీరు చేసిన దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను మీరే 

అసహియ్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

2 పేతురు 1:12 => కాబటిట్ మీరు ఈ సంగతులను తెలిసికొని మీరంగీకరించిన సతయ్మందు 

సిథ్రపరచబడియునన్ను, వీటినిగూరిచ్ ఎలల్పుప్డును మీకు జాఞ్పకము చేయుటకు సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

2 పేతురు 1:13 => మరియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నాకు సూచించిన పర్కారము నా 

గుడారమును తవ్రగా విడిచి పెటట్వలసివచుచ్నని యెరిగి, 

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

పడగొటిట్న నీవు నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 

హోషేయ 14:1 => ఇశార్యేలూ, నీ పాపముచేత నీవు కూలితివి గనుక నీ దేవుడైన యెహోవాతటుట్కు 

తిరుగుము. 

గలతీయులకు 5:4 => మీలో ధరమ్శాసత్రమువలన నీతిమంతులని తీరచ్బడువారెవరో వారు 

కీర్సుత్లోనుండి బొతిత్గా వేరుచేయబడి యునాన్రు, కృపలోనుండి తొలగిపోయి యునాన్రు. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 
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పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  
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పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

యెషయా 1:26 => మొదటనుండినటుల్ నీకు నాయ్యాధిపతులను మరల ఇచెచ్దను ఆదిలో 

నుండినటుల్ నీకు ఆలోచనకరత్లను మరల నియమించెదను అపుప్డు నీతిగల పటట్ణమనియు 

నమమ్కమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెటట్బడును.  

యిరిమ్యా 2:2 => నీవు వెళిల్ యెరూషలేము నివాసుల చెవులలో ఈ సమాచారము పర్కటింపుము. 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు అరణయ్ములోను, వితత్నములు వేయదగని దేశములోను, ననున్ 

వెంబడించుచు నీ యౌవనకాలములో నీవు చూపిన అనురాగమును నీ వైవాహిక పేర్మను నేను 

జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 2:3 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనమును, ఆయన రాబడికి పర్థమ 

ఫలమును ఆయెను, అతని లయపరచువారందరు శిక్షకు పాతుర్లైరి, వారికి కీడు సంభవించును; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 9:10 => అరణయ్ములో దార్క్షపండుల్ దొరికినటుల్ ఇశార్యేలువారు నాకు దొరికిరి; 

చిగురుపెటుట్ కాలమందు అంజూరపు చెటుట్మీద తొలి ఫలము దొరికినటుల్ మీ పితరులు నాకు దొరికిరి. 

అయితే వారు బయలెప్యోరు నొదద్కు వచిచ్ ఆ లజా జ్కరమైన దేవతకు తముమ్ను తాము 

అపప్గించుకొనిరి; తాము మోహించిన దానివలెనే వారు హేయులైరి. 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 
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సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

మతత్యి 24:50 => ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని 

యజమానుడు వచిచ్, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

Page  of 180 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

లూకా 20:16 => అతడు వచిచ్ ఆ కాపులను సంహరించి తన దార్క్షతోటను ఇతరులకు ఇచుచ్నని 

ఆయన చెపప్గా వారు విని అటుల్ కాకపోవునుగాకనిరి. 

నిరగ్మకాండము 25:31 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలెను; 

నకిషిపనిగా ఈ దీపవృక్షము చేయవలెను. దాని పర్కాండమును దాని శాఖలను నకిషిపనిగా 

చేయవలెను; దాని కలశములు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:24 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో మందిరమునకు దకిష్ణదికుక్న బలల్ యెదుట దీపవృక్షమును ఉంచి 

లేవీయకాండము 24:4 => అతడు నిరమ్లమైన దీపవృక్షముమీద పర్దీపములను యెహోవా సనిన్ధిని 

నితయ్ము చకక్పరచవలెను. 

కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 
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మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 

మతత్యి 24:12 => అకర్మము విసత్రించుటచేత అనేకుల పేర్మ చలాల్రును. 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మతత్యి 25:29 => కలిగిన పర్తివానికి ఇయయ్బడును అతనికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివాని 

యొదద్నుండి వానికి కలిగినదియు తీసివేయబడును. 

లూకా 22:61 => అందుకు పేతురు ఓయీ, నీవు చెపిప్నది నాకు తెలియదనెను. అతడింకను 

మాటలాడుచుండగా వెంటనే కోడి కూసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

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

వారిమీద కాఠినయ్మును, నీవు అనుగర్హపార్పుత్డవై నిలిచియునన్యెడల నీమీద ఉనన్ దేవుని 

అనుగర్హమును చూడుము; అటుల్ నిలువనియెడల నీవును నరికివేయబడుదువు. 

1 కొరిందీయులకు 11:31 => అయితే మనలను మనమే విమరిశ్ంచుకొనినయెడల తీరుప్ 

పొందకపోదుము.  

2 కొరిందీయులకు 13:5 => మీరు విశావ్సము గలవారై యునాన్రో లేదో మిముమ్ను మీరే 

శోధించుకొని చూచుకొనుడి; మిముమ్ను మీరే పరీకిష్ంచుకొనుడి; మీరు భర్షుట్లు కానియెడల యేసుకీర్సుత్ 

మీలోనునాన్డని మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే యెరుగరా? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

1 తిమోతి 5:12 => వారు కీర్సుత్నకు విరోధముగా నిరంకుశలైనపుప్డు తమ మొదటి విశావ్సమును 

వదలుకొనిరను తీరుప్పొందినవారై పెండాల్డగోరుదురు. 
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హెబీర్యులకు 10:32 => అయితే మీరు వెలిగింపబడిన మీదట, శర్మలతో కూడిన గొపప్ పోరాటము 

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 

పర్కటన 3:16 => నీవు వెచచ్గానైనను చలల్గానైనను ఉండక, నులివెచచ్నగా ఉనాన్వు గనుక నేను 

నినున్ నా నోటనుండి ఉమిమ్వేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

వచనము 9 

నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము యూదులమని 

చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ నేనెరుగుదును. 

నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

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

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

పర్కటన 2:15 => అటువలెనే నీకొలాయితుల బోధ ననుసరించు వారును నీలో ఉనాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 26:5 => దుషుట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 

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

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

కీరత్నలు 139:21 => యెహోవా, నినున్ దేవ్షించువారిని నేనును దేవ్షించుచునాన్ను గదా? నీ మీద 

లేచువారిని నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను గదా?  

కీరత్నలు 139:22 => వారియందు నాకు పూరణ్దేవ్షము కలదు వారిని నాకు శతుర్వులనుగా 

భావించుకొనుచునాన్ను 
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2 యోహాను 1:9 => కీర్సుత్ బోధయందు నిలిచియుండక దానిని విడిచి ముందునకు సాగు 

పర్తివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండిర్ని కుమారుని 

అంగీకరించువాడు. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

లేవీయకాండము 14:40 => యాజకుని సెలవుచొపుప్న ఆ పొడగల రాళల్ను ఊడదీసి 

ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారవేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:22 => నీ దేవుడైన యెహోవా విగర్హమును దేవ్షించువాడు గనుక నీవు 

ఏ సత్ంభమునైన నిలువబెటట్కూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

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

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 1:9 => నీవు నీతిని పేర్మించితివి దురీన్తిని దేవ్షించితివి అందుచేత దేవుడు 

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 
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పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

వచనము 10 

ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోవుచునాన్డు; పది 

దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:29 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:6 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:13 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 13:9 => ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

మతత్యి 11:15 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 
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పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:4 => కృపావరములు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని ఆతమ్ యొకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 

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

అనుగర్హింపబడుచునన్ది. 

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

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

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

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

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

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

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

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

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 2:27 => అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె 

పగులగొటట్బడుదురు; 

పర్కటన 2:28 => మరియు అతనికి వేకువ చుకక్ను ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 

పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 
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పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 

పర్కటన 22:2 => ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది 

యొకక్ ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు 

కాయును. ఆ వృక్షము యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు 

మంచిదియునైన పర్తి వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడడ్ల తెలివినిచుచ్ 

వృక్షమును నేలనుండి మొలిపించెను. 
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ఆదికాండము 3:22 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడడ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము 

మనలో ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 

తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని 

ఆదికాండము 3:23 => దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదయ్పరచుటకు 

ఏదెను తోటలోనుండి అతని పంపివేసెను. 

ఆదికాండము 3:24 => అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న 

కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను 

నిలువబెటెట్ను. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 

సామెతలు 13:12 => కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత హృదయము నొచుచ్ను సిదిధ్ంచిన 

మనోవాంఛ జీవవృక్షము. 

సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 

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

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:4 => అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

1 సమూయేలు 17:25 => ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు వచుచ్చునన్ ఆ మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుటకై వాడు బయలుదేరుచునాన్డు, వానిని చంపినవానికి రాజు బహుగ 

ఐశవ్రయ్ము కలుగజేసి తన కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్ ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో 

సవ్తంతుర్లుగా చేయుననగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => ఆసా, యూదావారలారా, బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా 

మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షపువారైనయెడల ఆయన మీ పక్షమున నుండును; మీరు 

ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు పర్తయ్క్షమగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

యెషయా 28:23 => చెవియొగిగ్ నా మాట వినుడి ఆలకించి నేను పలుకునది వినుడి 

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

భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దానిలో పుటిట్నదంతయు వినును గాక. 

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

యోవేలు 1:2 => పెదద్లారా, ఆలకించుడి దేశపు కాపురసుథ్లారా, మీరందరు చెవియొగిగ్ వినుడి 

ఈలాటి సంగతి మీ దినములలో గాని మీ పితరుల దినములలోగాని జరిగినదా?  

మీకా 1:2 => సకల జనులారా, ఆలకించుడి, భూమీ, నీవును నీలో నునన్ సమసత్మును చెవియొగిగ్ 

వినుడి; పర్భువగు యెహోవా మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు, పరిశుదాద్లయములో నుండి 

పర్భువు మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 
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మారుక్ 4:3 => వినుడి; ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

మారుక్ 4:23 => వినుటకు చెవులెవనికైన నుండినయెడల వాడు వినునుగాకనెను. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

లూకా 14:35 => అది భూమికైనను ఎరువుకైనను పనికిరాదు గనుక దానిని బయట 

పారవేయుదురు. వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

2 తిమోతి 1:10 => కీర్సుత్యేసను మన రక్షకుని పర్తయ్క్షతవలన బయలుపరచబడినదియు నైన తన 

కృపను బటిట్యు, మనలను రకిష్ంచి పరిశుదధ్మైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను. ఆ 

కీర్సుత్యేసు, మరణమును నిరరథ్కము చేసి జీవమును అక్షయతను సువారత్వలన వెలుగులోనికి తెచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 1:9 => నీవు నీతిని పేర్మించితివి దురీన్తిని దేవ్షించితివి అందుచేత దేవుడు 

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 
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హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

1 యోహాను 2:14 => చినన్పిలల్లారా, మీరు తండిర్ని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

యౌవనసుథ్లారా, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాకయ్ము మీయందు నిలుచుచునన్ది; మీరు దుషుట్ని 

జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

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

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 11 

సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు రెండవ 

మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  
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పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

కీరత్నలు 93:2 => పురాతనకాలమునుండి నీ సింహాసనము సిథ్రమాయెను సదాకాలము ఉనన్వాడవు 

నీవే 

యెషయా 41:4 => ఎవడు దీని నాలోచించి జరిగించెను? ఆదినుండి మానవ వంశములను 

పిలిచినవాడనైన యెహోవానగు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను ఉండువాడను. 

యెషయా 41:27 => ఆలకించుడి, అవియే అని మొదట సీయోనుతో చెపిప్నవాడను నేనే 

యెరూషలేమునకు వరత్మానము పర్కటింపు నొకని నేనే పంపితిని.  

యెషయా 44:6 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యెషయా 48:12 => యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశార్యేలూ, నాకు చెవియొగిగ్ వినుము. నేనే 

ఆయనను నేను మొదటివాడను కడపటివాడను 
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యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

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

దేవుడైయుండెను. 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 8:58 => యేసు అబార్హాము పుటట్కమునుపే నేను ఉనాన్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 

2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 
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గలతీయులకు 1:1 => మనుషుయ్ల మూలముగానైనను ఏ మనుషుయ్నివలననైనను కాక, 

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

1 యోహాను 1:1 => జీవవాకయ్మునుగూరిచ్నది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, మేమేది వింటిమో, 

కనున్లార ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మాచేతులు దేనిని తాకి చూచెనో, అది 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 
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పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

వచనము 12 

పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము వాడియైన రెండంచులు గల ఖడగ్ము గలవాడు 

చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

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

కలుగజేయునని యెరిగి  
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రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

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

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 
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యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

లూకా 22:65 => నినున్ కొటిట్నవాడెవడో పర్వచింపుమని ఆయనను అడిగి ఆయనకు విరోధముగా 

ఇంకను అనేక దూషణ వచనములాడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళిల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజుఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:28 => బాహయ్మునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహయ్మైన 

సునన్తి సునన్తి కాదు. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

రోమీయులకు 9:6 => అయితే దేవునిమాట తపిప్పోయినటుట్ కాదు; ఇశార్యేలు సంబంధులందరును 

ఇశార్యేలీయులు కారు. 

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

సామెతలు 13:7 => ధనవంతులమని చెపుప్కొనుచు లేమిడి గలవారు కలరు దరిదుర్లమని 

చెపుప్కొనుచు బహు ధనము గలవారు కలరు. 

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

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 
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ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

మతత్యి 6:20 => పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనుడి; అచచ్ట చిమెమ్టయైనను, 

తుపైప్నను దాని తినివేయదు, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలరు. 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

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

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

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

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

3 యోహాను 1:2 => పిర్యుడా, నీ ఆతమ్ వరిధ్లుల్చునన్ పర్కారము నీవు అనిన్ విషయములలోను 

వరిధ్లుల్చు సౌఖయ్ముగా ఉండవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 
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పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

వచనము 13 

సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. మరియు సాతాను 

కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన అంతిపయనువాడు 

మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి విశావ్సమును 

విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 
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దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

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

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

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:6 => అయిదు పిచుచ్కలు రెండు కాసులకు అమమ్బడును గదా; అయినను వాటిలో 

ఒకటైనను దేవునియెదుట మరువబడదు. 

లూకా 12:7 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన 

పిచుచ్కలకంటె శేర్షుఠ్లు కారా? 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 
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పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

యోహాను 13:2 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అపప్గింపవలెనని సీమోను 

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

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

చేయుచునన్ది తవ్రగా చేయుమని వానితో చెపప్గా 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  
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మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

మతత్యి 24:13 => అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రకిష్ంపబడును. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

మారుక్ 13:13 => నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత మీరు దేవ్షింపబడుదురు; అంతమువరకు 

సహించినవాడే రక్షణ పొందును. 

లూకా 21:16 => తలిదండుర్ల చేతను సహోదరుల చేతను బంధువుల చేతను సేన్హితుల చేతను 

మీరు అపప్గింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు; 

లూకా 21:17 => నా నామము నిమితత్ము మీరు మనుషుయ్లందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

లూకా 21:18 => గాని మీ తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను నశింపదు. 

లూకా 21:19 => మీరు మీ ఓరుప్చేత మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొందురు. 

యోహాను 12:25 => తన పార్ణమును పేర్మించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన 

పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 
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2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

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

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:14 => చితత్గించుము; నేను నా జనులయొదద్కు వెళుల్చునాన్ను. అయితే కడపటి 

దినములలో ఈ జనులు నీ జనులకేమి చేయుదురో అది నీకు విశదపరచెదను రమమ్ని చెపిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:2 => యెహోవా నాతో ఇటల్నెను అతనికి భయపడకుము, అతనిని అతని 

సమసత్ జనమును అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించియునాన్ను. హెషోబ్నులో నివసించిన 

అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ ఇతనికిని చేయవలెనని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3 => ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 27:3 => నాతో యుదధ్ము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు 

నామీదికి యుదధ్ము రేగినను దీనిలో నేను ధైరయ్ము విడువకుందును.  
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కీరత్నలు 69:33 => యెహోవా దరిదుర్ల మొఱఱ్ ఆలకించువాడు ఖైదులో నుంచబడిన తన వారిని 

ఆయన తృణీకరించువాడు కాడు. 

కీరత్నలు 119:112 => నీ కటట్డలను గైకొనుటకు నా హృదయమును నేను లోపరచుకొనియునాన్ను 

ఇది తుదవరకు నిలుచు నితయ్నిరణ్యము.  

కీరత్నలు 125:3 => నీతిమంతులు పాపము చేయుటకు తమ చేతులు చాపకుండునటుల్ భకిత్హీనుల 

రాజదండము నీతిమంతుల సావ్సథ్య్ముమీద నుండదు.  

సామెతలు 28:20 => నమమ్కమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు 

ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు. 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱి ఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 

నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 3:57 => నేను నీకు మొరలిడిన దినమున నీవు నాయొదద్కు వచిచ్తివి 

భయపడకుమి అని నీవు చెపిప్తివి.  

విలాపవాకయ్ములు 5:16 => మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము పాపము 

చేసియునాన్ము, మాకు శర్మ. 
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యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

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

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 

ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

యెహెజేక్లు 48:11 => ఇది సాదోకు సంతతివారై నాకు పర్తిషిట్ంపబడి నేను వారి కపప్గించిన దానిని 

కాపాడు యాజకులదగును; ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు ననున్ విడిచిపోగా మిగిలిన లేవీయులు 

విడిచిపోయినటెల్ వారు ననున్ విడిచిపోలేదు. 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

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

యింటికి వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

మతత్యి 10:39 => తన పార్ణము దకిక్ంచుకొనువాడు దాని పోగొటుట్కొనును గాని నా నిమితత్ము 

తన పార్ణము పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 
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మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మతత్యి 24:12 => అకర్మము విసత్రించుటచేత అనేకుల పేర్మ చలాల్రును. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

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

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 9:24 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పొగొటుట్కొనును, నా నిమితత్మై తన 

పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దానిని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

లూకా 17:33 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, దాని 

పోగొటుట్కొనువాడు దానిని సజీవముగా కాపాడుకొనును. 
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లూకా 18:30 => ఇహమందు చాలరెటుల్ను పరమందు నితయ్జీవమును పొందకపోడని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 

విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 
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1 కొరిందీయులకు 9:25 => మరియు పందెమందు పోరాడు పర్తివాడు అనిన్ విషయములయందు 

మితముగా ఉండును. వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును, మనమైతే అక్షయమగు 

కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉనాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

ఎఫెసీయులకు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన 

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:28 => అటుల్ మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును 

కలుగుననుటకు సూచనయైయునన్ది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:30 => కీర్సుత్నందు విశావ్సముంచుట మాతర్మే గాక ఆయన పక్షమున శర్మ 

పడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగర్హింపబడెను. 

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

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

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

పరిచారకుడనైతిని. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:18 => కాబటిట్ మేము మీయొదద్కు రావలెనని యుంటిమి; పౌలను నేను 

పలుమారు రావలెనని యుంటిని గాని సాతాను మముమ్ను అభయ్ంతరపరచెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

2 తిమోతి 2:5 => మరియు జెటిట్యైనవాడు పోరాడునపుప్డు, నియమపర్కారము పోరాడకుంటే 

వానికి కిరీటము దొరకదు. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

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

యెరిగి,  

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 
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పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

వచనము 14 

అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, విగర్హములకు బలి 

యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి యొడుడ్మని 

బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 13:9 => ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడడ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => ఆసా, యూదావారలారా, బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా 

మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షపువారైనయెడల ఆయన మీ పక్షమున నుండును; మీరు 
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ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు పర్తయ్క్షమగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

యెషయా 28:23 => చెవియొగిగ్ నా మాట వినుడి ఆలకించి నేను పలుకునది వినుడి 

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

హోషేయ 4:1 => ఇశార్యేలు వారలారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి. సతయ్మును కనికరమును 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నమును దేశమందు లేకపోవుట చూచి యెహోవా దేశనివాసులతో 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

మీకా 1:2 => సకల జనులారా, ఆలకించుడి, భూమీ, నీవును నీలో నునన్ సమసత్మును చెవియొగిగ్ 

వినుడి; పర్భువగు యెహోవా మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు, పరిశుదాద్లయములో నుండి 

పర్భువు మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు. 

మతత్యి 11:15 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:3 => వినుడి; ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

మారుక్ 4:23 => వినుటకు చెవులెవనికైన నుండినయెడల వాడు వినునుగాకనెను. 

మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 
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లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

లూకా 14:35 => అది భూమికైనను ఎరువుకైనను పనికిరాదు గనుక దానిని బయట 

పారవేయుదురు. వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:30 => కీర్సుత్నందు విశావ్సముంచుట మాతర్మే గాక ఆయన పక్షమున శర్మ 

పడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగర్హింపబడెను. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

Page  of 215 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

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

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 15 

అటువలెనే నీకొలాయితుల బోధ ననుసరించు వారును నీలో ఉనాన్రు. 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  
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పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

నాయ్యాధిపతులు 3:16 => ఏహూదు మూరెడు పొడవుగల రెండంచుల కతిత్ని చేయించుకొని, తన 

వసత్రములో తన కుడి తొడమీద 

యెషయా 49:2 => నా నోరు వాడిగల ఖడగ్ముగా ఆయన చేసియునాన్డు తనచేతి నీడలో ననున్ 

దాచియునాన్డు ననున్ మెరుగుపెటిట్న అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెటిట్యునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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జెకరాయ్ 9:13 => యూదావారిని నాకు విలుల్గా వంచుచునాన్ను, ఎఫార్యిము వారిని బాణములుగా 

చేయుచునాన్ను. సీయోనూ, నీ కుమారులను రేపుచునాన్ను, శూరుడు ఖడగ్ము పర్యోగించునటుల్ నేను 

నినున్ పర్యోగింతును. గేర్కీయులారా, సీయోను కుమారులను మీమీదికి రేపుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

వచనము 16 

కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా నోటనుండి వచుచ్ 

ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 
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పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 2:24 => అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక 

సాతాను యొకక్ గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెపుప్కొనువారందరితో నేను చెపుప్చునన్దేమనగా 

మీపైని మరి ఏ భారమును పెటట్ను 

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

పర్కటన 2:25 => నేను వచుచ్వరకు మీకు కలిగియునన్దానిని గటిట్గా పటుట్కొనుడి. 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

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

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

2 తిమోతి 1:13 => కీర్సుత్యేసునందుంచవలసిన విశావ్స పేర్మలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన 

వినిన హితవాకయ్ పర్మాణమును గైకొనుము; 

హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

హెబీర్యులకు 10:23 => వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై 

మనమొపుప్కొనినది నిశచ్లముగా పటుట్కొందము. 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

లూకా 21:17 => నా నామము నిమితత్ము మీరు మనుషుయ్లందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడడ్వాడై యుండును. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 
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యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

కీరత్నలు 120:5 => అయోయ్, నేను మెషెకులో పరదేశినై యునాన్ను. కేదారు గుడారములయొదద్ 

కాపురమునాన్ను. 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

సామెతలు 24:10 => శర్మదినమున నీవు కుర్ంగినయెడల నీవు చేతకానివాడవగుదువు. 

సామెతలు 28:20 => నమమ్కమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు 

ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు. 

యెషయా 37:28 => నీవు కూరుచ్ండుటయు బయలువెళుల్టయు లోపలికి వచుచ్టయు 

నామీదవేయు రంకెలును నాకు తెలిసేయునన్వి. 

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

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

యింటికి వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 
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దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

మతత్యి 10:32 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఒపుప్కొనువాడెవడో పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును వానిని ఒపుప్కొందును. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 24:45 => యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అనన్ము పెటుట్టకు వారిపైన 

ఉంచిన నమమ్కమైనవాడును బుదిధ్మంతుడునైన దాసుడెవడు? 

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

లూకా 21:16 => తలిదండుర్ల చేతను సహోదరుల చేతను బంధువుల చేతను సేన్హితుల చేతను 

మీరు అపప్గింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు; 

యోహాను 7:13 => అయితే యూదులకు భయపడి ఆయననుగూరిచ్ యెవడును బహిరంగముగా 

మాటలాడలేదు. 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

యోహాను 17:6 => లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగర్హించిన మనుషుయ్లకు నీ నామమును 

పర్తయ్క్షపరచితిని. వారు నీవారై యుండిరి, నీవు వారిని నాకనుగర్హించితివి; వారు నీ వాకయ్ము 

గైకొనియునాన్రు. 
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రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 

విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 

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

ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

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

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

1 యోహాను 5 : 1 8 = > మనము దేవుని సం బంధులమనియు , లోకమంతయు 

దుషుట్నియందునన్దనియు ఎరుగుదుము. 

పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 
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పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

వచనము 17 

సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువానికి మరుగైయునన్ 

మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ 

పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:4 => అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి 

మోపవలసియునన్ది. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

సంఖాయ్కాండము 24:14 => చితత్గించుము; నేను నా జనులయొదద్కు వెళుల్చునాన్ను. అయితే కడపటి 

దినములలో ఈ జనులు నీ జనులకేమి చేయుదురో అది నీకు విశదపరచెదను రమమ్ని చెపిప్ 
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సంఖాయ్కాండము 25:1 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను యాజకుడైన 

అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, ఇశార్యేలీయులు షితీత్ములో 

దిగియుండగా పర్జలు మోయాబురాండర్తో వయ్భిచారము చేయసాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:2 => ఆ సతరీలు తమ దేవతల బలులకు పర్జలను పిలువగా వీరు భోజనముచేసి 

వారి దేవతలకు నమసక్రించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:3 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు బయలెప్యోరుతో కలిసికొనినందున వారిమీద 

యెహోవా కోపము రగులుకొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:8 => చంపబడిన యితరులుగాక మిదాయ్ను రాజులను, అనగా మిదాయ్ను 

అయిదుగురు రాజులైన ఎవీని, రేకెమును, సూరును, హూరును, రేబను చంపిరి. బెయోరు 

కుమారుడైన బిలామును ఖడగ్ముతో చంపిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:16 => ఇదిగో బిలాము మాటనుబటిట్ పెయోరు విషయములో 

ఇశార్యేలీయులచేత యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయించినవారు వీరు కారా? అందుచేత యెహోవా 

సమాజములో తెగులు పుటిట్యుండెను గదా. 

యెహోషువ 24:9 => తరువాత మోయాబు రాజును సిపోప్రు కుమారుడునైన బాలాకు లేచి 

ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేసి మిముమ్ శపించుటకు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును 

పిలువనంపగా 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

యెషయా 57:14 => ఎతుత్చేయుడి ఎతుత్చేయుడి తోర్వను సిదధ్పరచుడి, అడుడ్ చేయుదానిని నా జనుల 

మారగ్ములోనుండి తీసివేయుడి అని ఆయన ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు.  
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యిరిమ్యా 6:21 => కావున యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనుల మారగ్మున నేడు 

అడుడ్రాళుల్ వేయుదును; తండుర్లేమి కుమారులేమి అందరును అవి తగిలి కూలుదురు; 

ఇరుగుపొరుగువారును నశించెదరు. 

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

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

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

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

భరించుదురు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 14:13 => కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప్ తీరచ్కుందము. ఇదియుగాక, 

సహోదరునికి అడడ్మైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశచ్యించుకొనుడి. 

రోమీయులకు 14:21 => మాంసము తినుటగాని, దార్కాష్రసము తార్గుటగాని, నీ సహోదరునికడడ్ము 

కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

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

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 
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1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21 => ఏలయనగా, సమాజమందిరములలో పర్తి విశార్ంతిదినమున 

మోషే లేఖనములు చదువుటవలన మునుపటి తరములనుండి అతని నియమమును పర్కటించువారు 

పర్తి పటట్ణములో ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:29 => ఈ అవశయ్మైన వాటికంటె ఎకుక్వైన యే భారమును మీమీద 

మోపకూడదని, పరిశుదాధ్తమ్కును మాకును తోచెను. వీటికి దూరముగా ఉండుటకు జాగర్తత్పడితిరా 

అది మీకు మేలు. మీకు కేష్మము కలుగును గాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:25 => అయితే విశవ్సించిన అనయ్జనులనుగూరిచ్ వారు విగర్హములకు 

అరిప్ంచిన వాటి రకత్మును గొంతు పిసికి చంపినదానిని, జారతవ్మును మానవలసినదని నిరణ్యించి 

వారికి వార్సియునాన్మని చెపిప్రి 

1 కొరిందీయులకు 8:4 => కాబటిట్ విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటిని తినుట విషయము : 

లోకమందు విగర్హము వటిట్దనియు, ఒకక్డే దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 8:5 => దేవతలనబడినవారును పర్భువులనబడినవారును అనేకులునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 8:6 => ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యునన్ను, మనకు 

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 

మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 
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1 కొరిందీయులకు 8:7 => అయితే అందరియందు ఈ జాఞ్నము లేదు. కొందరిదివరకు 

విగర్హమును ఆరాధించినవారు గనుక తాము భుజించు పదారథ్ములు విగర్హమునకు బలి 

యియయ్బడినవని యెంచి భుజించుదురు;  

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

తినకపోయినందున మనకు తకుక్వలేదు, తినినందున మనకు ఎకుక్వలేదు. 

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

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

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

కూరుచ్ండగా ఒకడు చూచినయెడల, బలహీనమైన మనసాస్కిష్గల అతడు విగర్హములకు బలి 

యియయ్బడిన పదారథ్ములను తినుటకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనును గదా? 

1 కొరిందీయులకు 8:11 => అందువలన ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో ఆ బలహీనుడైన ఆ నీ 

సహోదరుడు నీ జాఞ్నమునుబటిట్ నశించును. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 

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

తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా? 

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

విగర్హములలో ఏమైన ఉనన్దనియైనను చెపెప్దనా? 

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

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

1 కొరిందీయులకు 10:23 => అనిన్ విషయములయందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని 

అనిన్యు చేయదగినవి కావు. అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని అనిన్యు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయవు. 

1 కొరిందీయులకు 10:24 => ఎవడును తనకొరకే కాదు, ఎదుటివాని కొరకు మేలుచేయ 

చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:25 => మనసాస్కిష్ నిమితత్ము ఏ విచారణయు చేయక కటికవాని అంగడిలో 

అముమ్నదేదో దానిని తినవచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:26 => భూమియు దాని పరిపూరణ్తయు పర్భునివైయునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 10:27 => అవిశావ్సులలో ఒకడు మిముమ్ను విందునకు పిలిచినపుడు వెళుల్టకు 

మీకు మనసుస్ండినయెడల మీకు వడిడ్ంచినది ఏదో దానినిగూరిచ్ మనసాస్కిష్ నిమితత్ము ఏ విచారణయు 

చేయక తినుడి. 

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

అటుల్ తెలిపినవాని నిమితత్మును మనసాస్కిష్ నిమితత్మును తినకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:29 => మనసాస్కిష్ నిమితత్మనగా నీ సొంత మనసాస్కిష్ నిమితత్ము కాదు 

ఎదుటివాని మనసాస్కిష్ నిమితత్మే యీలాగు చెపుప్చునాన్ను. ఎందుకనగా వేరొకని మనసాస్కిష్నిబటిట్ నా 

సావ్తంతర్య్ విషయములో తీరుప్ తీరచ్బడనేల? 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్నో దాని నిమితత్ము నేను దూషింపబడనేల? 
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1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 6:13 => భోజనపదారథ్ములు కడుపునకును కడుపు భోజనపదారథ్ములకును 

నియమింపబడియునన్వి; దేవుడు దానిని వాటిని నాశనము చేయును. దేహము జారతవ్ము నిమితత్ము 

కాదు గాని, పర్భువు నిమితత్మే; పర్భువు దేహము నిమితత్మే. 

1 కొరిందీయులకు 6:14 => దేవుడు పర్భువును లేపెను; మనలను కూడ తన శకిత్వలన లేపును. 

1 కొరిందీయులకు 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

1 కొరిందీయులకు 6:16 => వేశయ్తో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యునాన్డని మీరెరుగరా? 

వారిదద్రు ఏకశరీరమైయుందురు అని మోషే చెపుప్చునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:17 => అటువలె పర్భువుతో కలిసికొనువాడు ఆయనతో ఏకాతమ్యై యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 
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లేవీయకాండము 14:40 => యాజకుని సెలవుచొపుప్న ఆ పొడగల రాళల్ను ఊడదీసి 

ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారవేయవలెను. 

లేవీయకాండము 19:14 => చెవిటివాని తిటట్కూడదు, గుర్డిడ్వానియెదుట అడడ్ము వేయకూడదు; నీ 

దేవునికి భయపడవలెను, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:4 => మరియు ఆ మనుషుయ్డు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచుచ్చుండగా 

మీ దేశపర్జలు వాని చంపక,  

సంఖాయ్కాండము 22:5 => కాబటిట్ అతడు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలుచుటకు అతని 

జనుల దేశమందలి నదియొదద్నునన్ పెతోరుకు దూతలచేత ఈ వరత్మానము పంపెను చితత్గించుము; 

ఒక జనము ఐగుపుత్లోనుండి వచెచ్ను; ఇదిగో వారు భూతలమును కపిప్ నా యెదుట దిగియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 25:2 => ఆ సతరీలు తమ దేవతల బలులకు పర్జలను పిలువగా వీరు భోజనముచేసి 

వారి దేవతలకు నమసక్రించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:18 => తెగులు దినమందు పెయోరు విషయములో చంపబడిన తమ 

సహోదరియు మిదాయ్నీయుల అధిపతి కుమారెత్యునైన కొజీబ్ సంగతిలోను, మిముమ్ను మోసపుచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:18 => గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

యెహోషువ 13:22 => ఇశార్యేలీయులు బెయోరు కుమారుడును సోదెగాడునైన బిలామును తాము 

చంపిన తకిక్నవారితో పాటు ఖడగ్ముతో చంపిరి. 

కీరత్నలు 68:21 => దేవుడు నిశచ్యముగా తన శతుర్వుల తలలు పగులగొటుట్ను. మానక 

దోషములు చేయువారి వెండుర్కలుగల నడినెతిత్ని ఆయన పగులగొటుట్ను.  

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

బలిమాంసమును భుజించిరి. 

సామెతలు 28:10 => యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో 

తానే పడును యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

యెషయా 28:23 => చెవియొగిగ్ నా మాట వినుడి ఆలకించి నేను పలుకునది వినుడి 
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యెహెజేక్లు 14:3 => నరపుతుర్డా, యీ మనుషుయ్లు తమ హృదయములలో విగర్హములనే 

నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొనియునాన్రు, వీరు నాయొదద్ 

ఏమైన విచారణచేయదగునా? 

మీకా 1:13 => లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుదధ్పు గుఱఱ్ములను కటుట్డి; ఇశార్యేలువారు 

చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్ పాపమునకు పర్థమ 

కారణముగా ఉండును. 

మీకా 6:5 => నా జనులారా, యెహోవా నీతి కారయ్ములను మీరు గర్హించునటుల్ మోయాబురాజైన 

బాలాకు యోచించిన దానిని బెయోరు కుమారుడైన బిలాము అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా చెపిప్న 

మాటలను షితీత్ము మొదలుకొని గిలాగ్లు వరకును జరిగినవాటిని, మనసుస్నకు తెచుచ్ కొనుడి. 

జెఫనాయ్ 1:3 => మనుషుయ్లనేమి పశువులనేమి నేను ఊడిచ్వేసెదను; ఆకాశపకుష్లనేమి సముదర్ 

మతస్య్ములనేమి దురజ్నులనేమి వారు చేసిన అపవాదములనేమి నేను ఊడిచ్వేసెదను; భూమిమీద 

ఎవరును లేకుండ మనుషయ్జాతిని నిరూమ్లము చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడడ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళిల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 

లూకా 17:1 => ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను అభయ్ంతరములు రాకపోవుట అసాధయ్ముకాని అవి 

ఎవనివలన వచుచ్నో వానికి శర్మ. 

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

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 
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1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 10:8 => మరియు వారివలె మనము వయ్భిచరింపకయుందము; వారిలో కొందరు 

వయ్భిచరించినందున ఒకక్దినముననే యిరువది మూడువేలమంది కూలిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:14 => కాబటిట్ నా పిర్యులారా, విగర్హారాధనకు దూరముగా పారిపొండి. 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

1 తిమోతి 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

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

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 
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యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

పర్కటన 2:6 => అయితే ఈ యొకటి నీలో ఉనన్ది, నీకొలాయితుల కిర్యలు నీవు దేవ్షించుచునాన్వు; 

నేను కూడ వీటిని దేవ్షించుచునాన్ను. 

వచనము 18 

తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి కనున్లును అపరంజిని 

పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:6 => అయితే ఈ యొకటి నీలో ఉనన్ది, నీకొలాయితుల కిర్యలు నీవు దేవ్షించుచునాన్వు; 

నేను కూడ వీటిని దేవ్షించుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:22 => నీ దేవుడైన యెహోవా విగర్హమును దేవ్షించువాడు గనుక నీవు 

ఏ సత్ంభమునైన నిలువబెటట్కూడదు. 

మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడడ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

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

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

హెబీర్యులకు 1:9 => నీవు నీతిని పేర్మించితివి దురీన్తిని దేవ్షించితివి అందుచేత దేవుడు 

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

వచనము 19 

నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీ మొదటి 

కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 
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పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 2:12 => పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము వాడియైన రెండంచులు 

గల ఖడగ్ము గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 
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పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 49:2 => నా నోరు వాడిగల ఖడగ్ముగా ఆయన చేసియునాన్డు తనచేతి నీడలో ననున్ 

దాచియునాన్డు ననున్ మెరుగుపెటిట్న అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెటిట్యునాన్డు.  

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

యోబు 4:9 => దేవుడు ఊదగా వారు నశించుదురు ఆయన కోపాగిన్ శావ్సమువలన వారు 

లేకపోవుదురు. 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యెషయా 30:28 => ఆయన ఊపిరి కుతికలలోతు వచుచ్ పర్వాహమైన నదివలె ఉనన్ది 

వయ్రథ్మైనవాటిని చెదరగొటుట్ జలెల్డతో అది జనములను గాలించును తోర్వ తపిప్ంచు కళె ల్ము జనుల 

దవడలలో ఉండును. 
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యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 

యోహాను 8:7 => వారాయనను పటుట్వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలయెతిత్ చూచి మీలో 

పాపము లేనివాడు మొటట్మొదట ఆమెమీద రాయి వేయవచుచ్నని వారితో చెపిప్ 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

వచనము 20 

అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ 

యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, విగర్హములకు బలి యిచిచ్న 

వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని మోసపరచుచునన్ది 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 3:6 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:13 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  
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కీరత్నలు 36:8 => నీ మందిరముయొకక్ సమృదిధ్వలన వారు సంతృపిత్ నొందుచునాన్రు. నీ ఆనంద 

పర్వాహములోనిది నీవు వారికి తార్గించుచునాన్వు.  

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

యెషయా 65:13 => కావున పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి నా 

సేవకులు భోజనము చేయుదురు గాని మీరు ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని 

మీరు దపిప్గొనెదరు. నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగుగ్పడెదరు  

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

యోహాను 4:32 => అందుకాయన భుజించుటకు మీకు తెలియని ఆహారము నాకు ఉనన్దని వారితో 

చెపప్గా 

యోహాను 6:48 => విశవ్సించువాడే నితయ్జీవము గలవాడు. జీవాహారము నేనే.  

యోహాను 6:49 => మీ పితరులు అరణయ్ములో మనాన్ను తినినను చనిపోయిరి. 

యోహాను 6:50 => దీనిని తినువాడు చావకుండునటుల్ పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమిదే. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 6:52 => యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఏలాగు తిననియయ్గలడని యొకనితో 

ఒకడు వాదించిరి. 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 
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యోహాను 6:54 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడే నితయ్జీవము గలవాడు; అంతయ్దినమున 

నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 6:55 => నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రకత్ము నిజమైన పానమునైయునన్ది. 

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 6:57 => జీవముగల తండిర్ ననున్ పంపెను గనుక నేను తండిర్ మూలముగా 

జీవించుచునన్టే ట్ ననున్ తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. 

యోహాను 6:58 => ఇదే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారము; పితరులు మనాన్ను తినియు 

చనిపోయినటుట్ గాదు; ఈ ఆహారము తినువాడు ఎలల్పుప్డును జీవించునని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను 

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

పర్కటన 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 

పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

యెషయా 56:4 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుచు నాకిషట్మైనవాటిని 

కోరుకొనుచు నా నిబంధన నాధారము చేసికొనుచునన్ షండులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  
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యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱి ఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

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

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 16:15 => ఇశార్యేలీయులు దాని చూచినపుప్డు అది ఏమైనది తెలియక ఇదేమి 

అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 11:7 => ఆ మనాన్ కొతిమెరగింజలవలె ఉండెను. చూపునకు అది బోళమువలె 

ఉండెను. 

1 సమూయేలు 17:25 => ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు వచుచ్చునన్ ఆ మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుటకై వాడు బయలుదేరుచునాన్డు, వానిని చంపినవానికి రాజు బహుగ 

ఐశవ్రయ్ము కలుగజేసి తన కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్ ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో 

సవ్తంతుర్లుగా చేయుననగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => ఆసా, యూదావారలారా, బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా 

మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షపువారైనయెడల ఆయన మీ పక్షమున నుండును; మీరు 

ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు పర్తయ్క్షమగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 
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యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 

యెషయా 62:2 => జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరు నీ మహిమను చూచెదరు 

యెహోవా నియమింపబోవు కొర్తత్పేరు నీకు పెటట్బడును. 

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 

మీకా 1:2 => సకల జనులారా, ఆలకించుడి, భూమీ, నీవును నీలో నునన్ సమసత్మును చెవియొగిగ్ 

వినుడి; పర్భువగు యెహోవా మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు, పరిశుదాద్లయములో నుండి 

పర్భువు మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

మతత్యి 11:15 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:23 => వినుటకు చెవులెవనికైన నుండినయెడల వాడు వినునుగాకనెను. 

మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 14:35 => అది భూమికైనను ఎరువుకైనను పనికిరాదు గనుక దానిని బయట 

పారవేయుదురు. వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 
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లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

లూకా 18:30 => ఇహమందు చాలరెటుల్ను పరమందు నితయ్జీవమును పొందకపోడని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

యోహాను 6:31 => భుజించుటకు పరలోకమునుండి ఆయన ఆహారము వారికి అనుగర్హించెను 

అని వార్యబడినటుట్ మన పితరులు అరణయ్ములో మనాన్ను భుజించిరని ఆయనతో చెపిప్రి.  

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

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

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

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

2 కొరిందీయులకు 1:22 => ఆయన మనకు ముదర్వేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆతమ్ అను 

సంచకరువును అనుగర్హించియునాన్డు. 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

ఎఫెసీయులకు 3:15 => మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిత్కలిగి ఆయన ఆతమ్వలన 

బలపరచబడునటుల్గాను, 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:7 => అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుకీర్సుత్వలన 

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

1 యోహాను 5:10 => ఆ సాక్షయ్మేమనగా దేవుడు మనకు నితయ్జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము 

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 13:9 => ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  
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పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 21 

మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ 

మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 4:5 => అంతట అపవాది పరిశుదధ్ పటట్ణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ 

శిఖరమున ఆయనను నిలువబెటిట్ 

మతత్యి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే కిర్ందికి దుముకుము ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతల 

కాజాఞ్పించును, నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్చేతులతో ఎతిత్కొందురు 
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మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

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

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

యోహాను 3:18 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువానికి తీరుప్ తీరచ్బడదు; విశవ్సింపనివాడు 

దేవుని అదివ్తీయకుమారుని నామమందు విశావ్సముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీరుప్ 

తీరచ్బడెను. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 10:36 => తండిర్ పర్తిషఠ్చేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ 

చేయుచునాన్వని చెపుప్దురా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

పర్కటన 1:14 => ఆయన తలయు తలవెండుర్కలును తెలల్ని ఉనిన్ని పోలినవై హిమమంత 

ధవళముగా ఉండెను. ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్లవలె ఉండెను; 

పర్కటన 1:15 => ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయుచునన్ అపరంజితో 

సమానమైయుండెను; ఆయన కంఠసవ్రము విసాత్ర జలపర్వాహముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

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

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

సామెతలు 16:2 => ఒకని నడతలనిన్యు వాని దృషిట్కి నిరోద్షములుగా కనబడును యెహోవా 

ఆతమ్లను పరిశోధించును. 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 1:48 => ననున్ నీవు ఏలాగు ఎరుగుదువని నతనయేలు ఆయనను అడుగగా యేసు 

ఫిలిపుప్ నినున్ పిలువకమునుపే, నీవు ఆ అంజూరపు చెటుట్కిర్ంద ఉనన్పుప్డే నినున్ చూచితినని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 
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హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 22 

ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని కిర్యల విషయమై 

మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 
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పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

1 కొరిందీయులకు 13:1 => మనుషుయ్ల భాషలతోను దేవదూతల భాషలతోను నేను మాటలాడినను, 

పేర్మలేనివాడనైతే మోర్గెడు కంచును గణగణలాడు తాళమునైయుందును. 

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

1 కొరిందీయులకు 13:3 => బీదల పోషణకొరకు నా ఆసిత్ అంతయు ఇచిచ్నను, కాలచ్బడుటకు నా 

శరీరమును అపప్గించినను, పేర్మ లేనివాడనైతే నాకు పర్యోజనమేమియు లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

1 కొరిందీయులకు 13:7 => అనిన్టికి తాళుకొనును, అనిన్టిని నముమ్ను; అనిన్టిని నిరీకిష్ంచును; 

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 13:8 => పేర్మ శాశవ్తకాలముండును. పర్వచనములైనను నిరరథ్కములగును; 

భాషలైనను నిలిచిపోవును; జాఞ్నమైనను నిరరథ్కమగును; 

కొలొసస్యులకు 3:14 => వీటనిన్టి పైన పరిపూరణ్తకు అనుబంధమైన పేర్మను ధరించుకొనుడి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

1 తిమోతి 1 :5 => ఉపదేశసారమేదనగా , పవితర్ హృదయమునుండియు , మంచి 

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

పర్కటన 2:3 => నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

పర్కటన 2:4 => అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి 

మోపవలసియునన్ది. 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

కీరత్నలు 92:14 => నాకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతుడనియు ఆయనయందు ఏ 

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

Page  of 251 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

సంఖాయ్కాండము 5:18 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ సతరీని నిలువబెటిట్, ఆ సతరీ 

తలముసుకును తీసి, రోష విషయమైన నైవేదయ్మును, అనగా ఆ జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్మును ఆమె 

చేతులలో ఉంచవలెను. శాపము పొందించు చేదునీళుల్ యాజకుని చేతిలో ఉండవలెను.  

యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 24:46 => యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఏ దాసుడు ఈలాగు చేయుచుండుట అతడు 

కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధనుయ్డు. 

యోహాను 1:48 => ననున్ నీవు ఏలాగు ఎరుగుదువని నతనయేలు ఆయనను అడుగగా యేసు 

ఫిలిపుప్ నినున్ పిలువకమునుపే, నీవు ఆ అంజూరపు చెటుట్కిర్ంద ఉనన్పుప్డే నినున్ చూచితినని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

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

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

తాము అలంకరించుకొనవలెను. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 
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పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

వచనము 23 

దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను హృదయములను 

పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో పర్తివానికి వాని వాని 

కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 2:4 => అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి 

మోపవలసియునన్ది. 

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

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

1 రాజులు 16:31 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము జరిగించిన పాపకిర్యలను అనుసరించి 

నడుచుకొనుట సవ్లప్ సంగతి యనుకొని, అతడు సీదోనీయులకు రాజైన ఎతబ్యలు కుమారెత్యైన 

యెజెబెలును వివాహము చేసికొని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మొర్కుక్చునుండెను. 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడడ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 
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1 రాజులు 19:1 => ఏలీయా చేసినదంతయును అతడు ఖడగ్ముచేత పర్వకత్లనందరిని చంపించిన 

సంగతియును అహాబు యెజెబెలునకు తెలియజెపప్గా 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

1 రాజులు 21:7 => అందుకతని భారయ్యైన యెజెబెలు ఇశార్యేలులో నీవిపుప్డు రాజయ్పరిపాలనము 

చేయుటలేదా? లేచి భోజనము చేసి మనసుస్లో సంతోషముగా ఉండుము; నేనే యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతు దార్క్షతోట నీకిపిప్ంచెదనని అతనితో చెపిప్ 

1 రాజులు 21:8 => అహాబు పేరట తాకీదు వార్యించి అతని ముదర్తో ముదిర్ంచి, ఆ తాకీదును 

నాబోతు నివాసము చేయుచునన్ పటట్ణపు పెదద్లకును సామంతులకును పంపెను. 

1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

1 రాజులు 21:14 => నాబోతు రాతిదెబబ్లచేత మరణమాయెనని వారు యెజెబెలునకు వరత్మానము 

పంపగా 
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1 రాజులు 21:15 => నాబోతు రాతి దెబబ్లచేత మరణమాయెనని యెజెబెలు విని నాబోతు సజీవుడు 

కాడు, అతడు చనిపోయెను గనుక నీవు లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు కర్యమునకు 

నీకియయ్నొలల్కపోయిన అతని దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనుమని అహాబుతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 21:23 => మరియు యెజెబెలునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెజెర్యేలు 

పార్కారమునొదద్ కుకక్లు యెజెబెలును తినివేయును. 

1 రాజులు 21:24 => పటట్ణమందు చచుచ్ అహాబు సంబంధికులను కుకక్లు తినివేయును; బయటి 

భూములలో చచుచ్వారిని ఆకాశపకుష్లు తినివేయును అని చెపెప్ను 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

2 రాజులు 9:7 => కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా 

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ 

యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము. 

2 రాజులు 9:30 => యెహూ యెజెర్యేలు ఊరికి వచిచ్న సంగతి యెజెబెలునకు వినబడెను గనుక 

ఆమె తన ముఖమునకు రంగుపూసికొని శిరోభూషణములు ధరించుకొని కిటికీలోనుండి కనిపెటిట్ 

చూచుచుండగా 

2 రాజులు 9:31 => యెహూ గుమమ్ముదావ్రా పర్వేశించెను. ఆమె అతనిని చూచి నీ యజమానుని 

చంపినవాడా, జిమీ వంటివాడా, నీవు సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

2 రాజులు 9:32 => అతడు తలయెతిత్ కిటికీతటుట్ చూచి నా పక్షమందునన్వారెవరని అడుగగా ఇదద్రు 

ముగుగ్రు పరిచారకులు పైనుండి తొంగిచూచిరి. 

2 రాజులు 9:33 => దీనిని కిర్ంద పడదోర్యుడని అతడు చెపప్గా వారు దానిని కిర్ందికి 

పడదోర్సినందున దాని రకత్ములో కొంత గోడమీదను గుఱఱ్ములమీదను చిందెను. మరియు 

గుఱఱ్ములచేత అతడు దానిని తొర్కిక్ంచెను. 

2 రాజులు 9:34 => అతడు లోపల పర్వేశించి అనన్పానములు చేసిన తరువాత ఆ శాపగర్సుత్రాలు 

రాజకుమారెత్ గనుక మీరు వెళిల్ దానిని కనుగొని పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 
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2 రాజులు 9:35 => వారు దానిని పాతిపెటట్బోయిరి; అయితే దాని కపాలమును పాదములును 

అరచేతులును తపప్ మరి ఏమియు కనబడలేదు. 

2 రాజులు 9:36 => వారు తిరిగివచిచ్ అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడిటల్నెను ఇది 

యెజెబెలని యెవరును గురుత్పటట్లేకుండ యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లు యెజెబెలు 

మాంసమును తినును. 

2 రాజులు 9:37 => యెజెబెలుయొకక్ కళేబరము యెజెర్యేలు భూభాగమందునన్ 

పెంటవలెనుండును అని తన సేవకుడును తిషీబ్యుడునగు ఏలీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యిది జరిగెను. 

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

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

నిరగ్మకాండము 34:15 => ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసికొనకుండ జాగర్తత్పడుము; వారు 

ఇతరుల దేవతలతో వయ్భిచరించి ఆ దేవతలకు బలి అరిప్ంచుచునన్పుప్డు ఒకడు నినున్ పిలిచినయెడల 

నీవు వాని బలిదర్వయ్మును తినకుండ చూచుకొనుము. 

సంఖాయ్కాండము 25:1 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను యాజకుడైన 

అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, ఇశార్యేలీయులు షితీత్ములో 

దిగియుండగా పర్జలు మోయాబురాండర్తో వయ్భిచారము చేయసాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:2 => ఆ సతరీలు తమ దేవతల బలులకు పర్జలను పిలువగా వీరు భోజనముచేసి 

వారి దేవతలకు నమసక్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:29 => ఈ అవశయ్మైన వాటికంటె ఎకుక్వైన యే భారమును మీమీద 

మోపకూడదని, పరిశుదాధ్తమ్కును మాకును తోచెను. వీటికి దూరముగా ఉండుటకు జాగర్తత్పడితిరా 

అది మీకు మేలు. మీకు కేష్మము కలుగును గాక. 
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1 కొరిందీయులకు 8:10 => ఏలయనగా జాఞ్నముగల నీవు విగర్హాలయమందు భోజనపంకిత్ని 

కూరుచ్ండగా ఒకడు చూచినయెడల, బలహీనమైన మనసాస్కిష్గల అతడు విగర్హములకు బలి 

యియయ్బడిన పదారథ్ములను తినుటకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనును గదా? 

1 కొరిందీయులకు 8:11 => అందువలన ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో ఆ బలహీనుడైన ఆ నీ 

సహోదరుడు నీ జాఞ్నమునుబటిట్ నశించును. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

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

తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా? 

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

విగర్హములలో ఏమైన ఉనన్దనియైనను చెపెప్దనా? 

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

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

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

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

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

అటుల్ తెలిపినవాని నిమితత్మును మనసాస్కిష్ నిమితత్మును తినకుడి. 

లేవీయకాండము 14:40 => యాజకుని సెలవుచొపుప్న ఆ పొడగల రాళల్ను ఊడదీసి 

ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారవేయవలెను. 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 
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1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 

2 రాజులు 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషేష్ వారిని రేపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => సాక్షయ్పు గుడారమును బాగుచేయుటకై యూదాలోనుండియు 

యెరూషలేములోనుండియు ఇశార్యేలీయుల సమాజకులచేత యెహోవా సేవకుడైన మోషే 

నిరణ్యించిన కానుకను లేవీయులతో నీవెందుకు చెపిప్ తెపిప్ంచలేదని యడిగెను. 

సామెతలు 7:13 => అది వానిని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనెను సిగుగ్మాలిన ముఖము పెటుట్కొని 

యిటల్నెను 

యెహెజేక్లు 13:10 => సమాధానమేమియు లేకపోయినను వారు సమాధానమని చెపిప్ నా 

జనులను మోసపుచుచ్చునాన్రు; నా జనులు మంటిగోడను కటట్గా వారు వచిచ్ దానిమీద గచుచ్పూత 

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

కుమారెత్లమీద కఠినదృషిట్యుంచి వారికి విరోధముగా ఈలాగు పర్వచింపుము 

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

హోషేయ 2:5 => అది నాకు అనన్పానములను గొఱఱ్బొచుచ్ను జనుపనారయు తైలమును 

మదయ్మును ఇచిచ్న నా విటకాండర్ను నేను వెంటాడుదుననుకొనుచునన్ది. 

మీకా 1:13 => లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుదధ్పు గుఱఱ్ములను కటుట్డి; ఇశార్యేలువారు 

చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్ పాపమునకు పర్థమ 

కారణముగా ఉండును. 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

మతత్యి 13:25 => మనుషుయ్లు నిదిర్ంచుచుండగా, అతని శతుర్వు వచిచ్ గోధుమల మధయ్ను 

గురుగులు వితిత్పోయెను. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడడ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 
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మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళిల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 

లూకా 17:1 => ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను అభయ్ంతరములు రాకపోవుట అసాధయ్ముకాని అవి 

ఎవనివలన వచుచ్నో వానికి శర్మ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:9 => కనయ్కలుగా ఉనన్ నలుగురు కుమారెత్లు అతనికుండిరి, వారు 

పర్వచించువారు. 

1 కొరిందీయులకు 5:2 => ఇటుల్ండియు, మీరుపొప్ంగుచునాన్రే గాని మీరెంత మాతర్ము దుఃఖపడి 

యీలాటి కారయ్ము చేసినవానిని మీలోనుండి వెలివేసినవారు కారు. 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  
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1 తిమోతి 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 

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

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

తీతుకు 2:3 => ఆలాగుననే వృదధ్సతరీలు కొండెకతెత్లును, మిగుల మదయ్పానాసకుత్లునై యుండక, 

పర్వరత్నయందు భయభకుత్లు గలవారై యుండవలెననియు, దేవుని వాకయ్ము దూషింపబడకుండునటుల్,  

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

వచనము 24 

అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక సాతాను యొకక్ 

గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెపుప్కొనువారందరితో నేను చెపుప్చునన్దేమనగా మీపైని మరి ఏ 

భారమును పెటట్ను 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

యిరిమ్యా 8:4 => మరియు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని వారితో చెపుప్ము మనుషుయ్లు 

పడి తిరిగి లేవకుందురా? తొలగిపోయిన తరువాత మనుషుయ్లు తిరిగిరారా? 
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యిరిమ్యా 8:5 => యెరూషలేము పర్జలు ఏల విశావ్సఘాతకులై నితయ్ము దోర్హము 

చేయుచునాన్రు? వారు మోసమును ఆశర్యము చేసికొని తిరిగిరామని యేల చెపుప్చునాన్రు? 

యిరిమ్యా 8:6 => నేను చెవియొగిగ్ వారి మాటలు వినియునాన్ను, పనికిమాలిన మాటలు 

వారాడుకొనుచునాన్రు నేనేమి చేసితినని చెపిప్ తన చెడుతనమునుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడువాడొకడును 

లేకపోయెను? యుదధ్మునకు చొరబడు గుఱఱ్మువలె పర్తివాడును తనకిషట్మైన మారగ్మునకు 

తిరుగుచునాన్డు.  

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

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

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళిల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

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

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 
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2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 9:2 => నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్క ఇంకను వారిని నిరబ్ంధించినయెడల 

యెషయా 26:10 => దుషుట్లకు దయచూపినను వారు నీతిని నేరుచ్కొనరు వారు ధరమ్కేష్తర్ములో 

నివసించినను యెహోవా మాహాతమ్య్ము ఆలోచింపక అనాయ్యము చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 44:5 => వారు అలకింపకపోయిరి, అనయ్దేవతలకు ధూపారప్ణముచేయుట 

మానకపోయిరి, తమ దురామ్రగ్తను విడువకపోయిరి చెవియొగగ్కపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

దానియేలు 4:29 => పండెర్ండు నెలలు గడచిన పిమమ్ట అతడు తన రాజధానియగు బబులోనులోని 

నగరునందు సంచరించుచుండగా 

ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

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

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

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 11:20 => పిమమ్ట ఏ యే పటట్ణములలో ఆయన విసాత్రమైన అదుభ్తములు చేసెనో ఆ 

పటట్ణములవారు మారుమనసుస్ పొందకపోవుటవలన ఆయన వారినిటుల్ గదిద్ంపసాగెను. 
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మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 15:15 => వెళిల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

యోహాను 5:14 => అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి ఇదిగో సవ్సథ్త నొందితివి; 

మరియెకుక్వ కీడు నీకు కలుగకుండునటుల్ ఇకను పాపము చేయకుమని చెపప్గా  

యోహాను 8:11 => ఆమె లేదు పర్భువా అనెను. అందుకు యేసు నేనును నీకు శిక్ష విధింపను; నీవు 

వెళిల్ ఇక పాపము చేయకుమని ఆమెతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 
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పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

వచనము 25 

నేను వచుచ్వరకు మీకు కలిగియునన్దానిని గటిట్గా పటుట్కొనుడి. 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 
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పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

యెహెజేక్లు 16:37 => నీవు సంభోగించిన నీ విటకాండర్నందరిని నీకిషుట్లైన వారినందరిని నీవు 

దేవ్షించువారినందరిని నేను పోగుచేయుచునాన్ను; వారిని నీ చుటుట్ పోగుచేసి సమకూరిచ్ వారికి నీ 

మానము కనబడునటుల్ నేను దాని బయలుపరచెదను. 

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

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

యెహెజేక్లు 16:39 => వారిచేతికి నినున్ అపప్గించెదను, నీవు కటిట్న గుళల్ను వారు పడదోర్సి నీవు 

నిలువబెటిట్న బలిపీఠములను ఊడబెరికి నీ బటట్లను తీసివేసి నీ సొగసైన ఆభరణములను తీసికొని 

నినున్ దిగంబరిగాను వసత్రహీనురాలుగాను చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 16:40 => వారు నీమీదికి సమూహములను రపిప్ంచి నినున్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురు, 

కతుత్లచేత నినున్ పొడిచివేయుదురు. 
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యెహెజేక్లు 16:41 => వారు నీ యిండల్ను అగిన్చేత కాలుచ్దురు, అనేక సతరీలు చూచుచుండగా నీకు 

శిక్ష విధింతురు, ఈలాగు నేను నీ వేశాయ్తవ్మును మానిప్ంపగా నీవికను పడుపు సొమిమ్యయ్క 

యుందువు; 

యెహెజేక్లు 23:29 => దేవ్షముచేత వారు నినున్ బాధింతురు, నీ కషాట్రిజ్తమంతయు పటుట్కొని 

నినున్ వసత్రహీనముగాను దిగంబరిగాను విడుతురు; అపుప్డు నీ వేశాయ్తవ్మును నీ దుషాక్రయ్ములును నీ 

జారతవ్మును వెలల్డియగును. 

యెహెజేక్లు 23:45 => అయితే వయ్భిచారిణులకును నరహంతకురాండర్కును రావలసిన శిక్ష 

నీతిపరులైన వారు వీరికి తగినటుట్గా విధింతురు; వారు వయ్భిచారిణులే, నరహతయ్చేయ 

యతిన్ంచుదురు. 

యెహెజేక్లు 23:46 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వారిమీదికి నేను 

సైనయ్మును రపిప్ంతును, శతుర్వులు వారిని బాధించుటకై దోపుడు సొముమ్గా వారిని అపప్గింతును. 

యెహెజేక్లు 23:47 => ఆ సైనికులు రాళుల్ రువివ్ వారిని చంపుదురు, ఖడగ్ముచేత హతము 

చేయుదురు, వారి కుమారులను కుమారెత్లను చంపుదురు, వారి యిండల్ను అగిన్చేత కాలిచ్వేయుదురు. 

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

కామాతురతను దేశములో నుండకుండ మానిప్ంచుదును. 

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 33:11 => కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము 

నొందుటవలన నాకు సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన 

నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి 

మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

జెఫనాయ్ 3:7 => దాని విషయమై నా నిరణ్యమంతటిచొపుప్న మీ నివాససథ్లము సరవ్నాశము 

కాకుండునటుల్, నాయందు భయభకుత్లు కలిగి శిక్షకు లోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు 

దుష కిర్యలు చేయుటయందు అతాయ్శ గలవారైరి. 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 13:5 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 

చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 9:2 => నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్క ఇంకను వారిని నిరబ్ంధించినయెడల 
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సంఖాయ్కాండము 5:16 => అపుప్డు యాజకుడు ఆమెను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆమెను నిలువబెటట్వలెను. 

సామెతలు 7:16 => నా మంచముమీద రతన్కంబళల్ను ఐగుపుత్నుండి వచుచ్ విచితర్పు పనిగల 

నారదుపప్టల్ను నేను పరచియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 44:5 => వారు అలకింపకపోయిరి, అనయ్దేవతలకు ధూపారప్ణముచేయుట 

మానకపోయిరి, తమ దురామ్రగ్తను విడువకపోయిరి చెవియొగగ్కపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 32:25 => హతులైన వారిమధయ్ దానికిని దాని సమూహమునకును పడకయొకటి 

ఏరప్డెను, దాని సమాధులు దానిచుటుట్ నునన్వి; వారందరును సునన్తి లేనివారై హతులైరి; వారు 

సజీవులలోకములో భయంకరులు గనుక గోతిలోనికి దిగిపోయినవారితో కూడ వారును అవమానము 

నొందుదురు, హతులైన వారిమధయ్ అది యుంచబడును. 

లూకా 15:15 => వెళిల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

యోహాను 8:11 => ఆమె లేదు పర్భువా అనెను. అందుకు యేసు నేనును నీకు శిక్ష విధింపను; నీవు 

వెళిల్ ఇక పాపము చేయకుమని ఆమెతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 
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పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

వచనము 26 

నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా కిర్యలు జాగర్తత్గా 

చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 6:8 => అపుప్డు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వరణ్ముగల ఒక గుఱఱ్ము కనబడెను; దాని 

మీద కూరుచ్నన్వాని పేరు మృతుయ్వు. పాతాళలోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడగ్మువలనను 

కరవువలనను మరణమువలనను (లేక తెగులువలనను) భూమిలోనుండి కూర్రమృగములవలనను 

భూనివాసులను చంపుటకు భూమి యొకక్ నాలుగవ భాగము పైన అధికారము వానికియయ్బడెను 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:11 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని భయపడుదురు గనుక నీ 

మధయ్ అటిట్ దుషాక్రయ్మేమియు ఇకను చేయకుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:13 => అపుప్డు జనులందరు విని భయపడి మూరఖ్వరత్నము 

విడిచిపెటెట్దరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:20 => మిగిలినవారు విని భయపడి నీ దేశమున అటిట్ దుషాక్రయ్ము 

ఇకను చేయకుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 
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జెఫనాయ్ 1:11 => కనానీయులందరు నాశమైరి, దర్వయ్ము సమకూరుచ్కొనినవారందరును 

నిరూమ్లము చేయబడిరి గనుక మకేత్షు లోయ నివాసులారా, అంగలారుచ్డి. 

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:30 => నీవు మా పితరులకిచిచ్న దేశమందు వారు తమ 

జీవితకాలమంతయు నీయందు భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 7:9 => హృదయములను అంతరిందిర్యములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా, 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

యిరిమ్యా 11:20 => నీతినిబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును 

శోధించువాడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే 

వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తిదండనను ననున్ చూడనిముమ్. 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  
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యిరిమ్యా 20:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీతిమంతులను పరిశోధించువాడవు నీవే; 

అంతరిందిర్యములను హృదయమును చూచువాడవు నీవే; నా వాయ్జెయ్మును నీకే అపప్గించుచునాన్ను. 

నీవు వారికి చేయు పర్తిదండన నేను చూతును గాక 

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

రోమీయులకు 8:27 => మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆతమ్యొకక్ మనసుస్ ఏదో 

యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చితత్పర్కారము పరిశుదుద్లకొరకు విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

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

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 
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యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

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

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

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

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

రోమీయులకు 14:12 => అని వార్యబడియునన్ది గనుక మనలో పర్తివాడును తనున్గురించి 

దేవునికి లెకక్ యొపప్గింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

గలతీయులకు 6:5 => పర్తివాడును తన బరువు తానే భరించుకొనవలెను గదా? 
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1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 

లేవీయకాండము 13:3 => ఆ యాజకుడు వాని దేహచరమ్మందునన్ ఆ పొడను చూడగా ఆ 

పొడయందలి వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, ఆ పొడ అతని దేహచరమ్ముకంటె పలల్ముగా 

కనబడినయెడలను అది కుషుఠ్ పొడ. యాజకుడు వాని చూచి అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:16 => అపుప్డు యాజకుడు ఆమెను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆమెను నిలువబెటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:1 => ఇశార్యేలీయులకును కనానీయులకును జరిగిన యుదధ్ములనిన్టిని 

చూడనివారందరిని శోధించి 

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

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

2 సమూయేలు 7:20 => యెహోవా నా పర్భువా, నీ దాసుడనైన ననున్ నీవు ఎరిగియునాన్వు. 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:18 => నీ దాసుడనగు నాకు కలుగబోవు ఘనతనుగూరిచ్ దావీదను నీ 

దాసుడనైన నేను నీతో మరి ఏమని మనవి చేసెదను? నీవు నీ దాసుని ఎరుగుదువు. 

యోబు 11:11 => పనికిమాలినవారెవరో ఆయనే యెరుగును గదా పరిశీలన చేయకయే పాపము 

ఎకక్డ జరుగుచునన్దో ఆయనే తెలిసికొనును గదా. 

యోబు 24:23 => ఆయన వారికి అభయమును దయచేయును గనుక వారు ఆధారము నొందుదురు 

ఆయన వారి మారగ్ముల మీద తన దృషిట్నుంచును 

కీరత్నలు 16:7 => నాకు ఆలోచనకరత్యైన యెహోవాను సుత్తించెదను రాతిర్ గడియలలో నా 

అంతరిందిర్యము నాకు బోధించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:168 => నా మారగ్ములనిన్యు నీయెదుట నునన్వి నీ ఉపదేశములను నీ 

శాసనములను నేను అనుసరించుచునాన్ను. 

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

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

సామెతలు 15:11 => పాతాళమును అగాధకూపమును యెహోవాకు కనబడుచునన్వి నరుల 

హృదయములు మరి తేటగా ఆయనకు కనబడును గదా? 

సామెతలు 16:2 => ఒకని నడతలనిన్యు వాని దృషిట్కి నిరోద్షములుగా కనబడును యెహోవా 

ఆతమ్లను పరిశోధించును. 

సామెతలు 17:3 => వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు 

యెహోవాయే. 

సామెతలు 21:2 => ఒకడు తనకేరప్రచుకొనిన మారగ్ము ఎటిట్దైనను తన దృషిట్కది నాయ్యముగానే 

అగపడును యెహోవాయే హృదయములను పరిశీలన చేయువాడు.  

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  
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యెషయా 29:15 => తమ ఆలోచనలు యెహోవాకు కనబడకుండ లోలోపల వాటిని మరుగుచేయ 

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

కిర్యలు జరిగించువారికి శర్మ.  

యిరిమ్యా 23:25 => కలకంటిని కలకంటిని అని చెపుప్చు నా నామమున అబదధ్ములు పర్కటించు 

పర్వకత్లు పలికిన మాట నేను వినియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 11:5 => అంతట యెహోవా ఆతమ్ నామీదికి వచిచ్ ఆజఞ్ ఇచిచ్నదేమనగా నీవు నీ మాట 

వారికి తెలియజేయుము, యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట యిదే ఇశార్యేలీయులారా, మీరీలాగున 

పలుకుచునాన్రే, మీ మనసుస్న పుటిట్న అభిపార్యములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషుట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషుట్నికే చెందును. 

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

మడిడ్మీద నిలిచిన దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో 

అనుకొనువారిని శికిష్ంతును. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 
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మతత్యి 9:4 => యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు 

చేయుచునాన్రు? 

మతత్యి 12:25 => ఆయన వారి తలంపులనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే విరోధముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్ము పాడైపోవును. తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడిన యే పటట్ణమైనను ఏ 

యిలల్యినను నిలువదు. 

మతత్యి 16:8 => యేసు అది యెరిగి అలప్విశావ్సులారా మనయొదద్ రొటెట్లు లేవని మీలో 

మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

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

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మతత్యి 22:18 => యేసు వారి చెడుతనమెరిగి వేషధారులారా, ననెన్ందుకు శోధించుచునాన్రు? 

మతత్యి 26:21 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయన మీలో ఒకడు ననున్ అపప్గించునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

మారుక్ 8 :17 => యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము 

గలవారై యునాన్రా? 

మారుక్ 9:33 => అంతట వారు కపెరన్హూమునకు వచిచ్రి. వారు ఎవడు గొపప్వాడని మారగ్మున 

ఒకనితో ఒకడు వాదించిరి గనుక 

మారుక్ 12:15 => ఇచెచ్దమా ఇయయ్కుందుమా? అని ఆయన నడిగిరి. ఆయన వారి వేషధారణను 

ఎరిగి మీరు ననున్ ఎందుకు శోధించుచునాన్రు? ఒక దేనారము నాయొదద్కు తెచిచ్ చూపుడని వారితో 

చెపెప్ను. 
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లూకా 5:22 => యేసు వారి ఆలోచనలెరిగి మీరు మీ హృదయములలో ఏమి ఆలోచించుచునాన్రు? 

లూకా 6:8 => అయితే ఆయన వారి ఆలోచనలెరిగి, ఊచచెయియ్ గలవానితో నీవు లేచి మధయ్ను 

నిలువుమని చెపప్గా, వాడు లేచి నిలిచెను. 

లూకా 9:47 => యేసు వారి హృదయాలోచన ఎరిగి, ఒక చినన్ బిడడ్ను తీసికొని తనయొదద్ 

నిలువబెటిట్. 

లూకా 11:17 => ఆయన వారి ఆలోచనలనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే వయ్తిరేకముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్మును పాడైపోవును; తనకుతానే విరోధమైన యిలుల్ కూలిపోవును. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

యోహాను 4:16 => యేసు నీవు వెళిల్ నీ పెనిమిటిని పిలుచుకొని యికక్డికి రమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 5:19 => కాబటిట్ యేసు వారికి ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను తండిర్ యేది చేయుట కుమారుడు 

చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే 

కుమారుడును ఆలాగే చేయును. 

యోహాను 5:42 => నేను మిముమ్ను ఎరుగుదును; దేవుని పేర్మ మీలో లేదు. 

యోహాను 6:61 => యేసు తన శిషుయ్లు దీనినిగూరిచ్ సణుగుకొనుచునాన్రని తనకుతానే యెరిగి 

వారితో ఇటల్నెను దీనివలన మీరు అభయ్ంతరపడుచునాన్రా? 

యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

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

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 

యోహాను 16:19 => వారు తనున్ అడుగగోరుచుండిరని యేసు యెరిగి వారితో ఇటల్నెను కొంచెము 

కాలమైన తరువాత మీరు ననున్ చూడరు, మరి కొంచెము కాలమునకు ననున్ చూచెదరని నేను చెపిప్న 

మాటనుగూరిచ్ మీరు ఒకనితో ఒకడు ఆలోచించుకొనుచునాన్రా? 
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యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:8 => మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు 

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:8 => నాటువాడును నీళుల్పోయువాడును ఒకక్టే. పర్తివాడు తాను చేసిన 

కషట్ముకొలది జీతము పుచుచ్కొనును. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

వచనము 27 

అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె పగులగొటట్బడుదురు; 
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పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:28 => విగర్హములకు అరిప్ంచిన వాటిని, రకత్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, జారతవ్మును విసరిజ్ంపవలెను. 

మతత్యి 23:4 => మోయశకయ్ముకాని భారమైన బరువులు కటిట్ మనుషుయ్ల భుజములమీద వారు 

పెటుట్దురేగాని తమ వేర్లితోనైన వాటిని కదలింపనొలల్రు. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

వచనము 28 

మరియు అతనికి వేకువ చుకక్ను ఇచెచ్దను. 
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పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

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

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:28 => వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొపప్ 

కరవు రాబోవుచునన్దని ఆతమ్దావ్రా సూచించెను. అది కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ కాలమందు సంభవించెను. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడడ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

హెబీర్యులకు 4:14 => ఆకాశమండలము గుండ వెళిల్న దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొపప్ 

పర్ధానయాజకుడు మనకు ఉనాన్డు గనుక మనము ఒపుప్కొనినదానిని గటిట్గా చేపటుట్దము. 

హెబీర్యులకు 10:23 => వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై 

మనమొపుప్కొనినది నిశచ్లముగా పటుట్కొందము. 

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

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

పర్కటన 22:7 => ఇదిగో నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను, ఈ గర్ంథములోని పర్వచన వాకయ్ములను 

గైకొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  
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యోహాను 14:3 => నేను వెళిల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 

యోహాను 21:23 => కాబటిట్ ఆ శిషుయ్డు చావడను మాట సహోదరులలో పర్చురమాయెను. అయితే 

చావడని యేసు అతనితో చెపప్లేదు గాని నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమని 

చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 11:26 => మీరు ఈ రొటెట్ను తిని, యీ పాతర్లోనిది తార్గునపుప్డెలల్ పర్భువు 

వచుచ్వరకు ఆయన మరణమును పర్చురించుదురు. 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

యిరిమ్యా 8:5 => యెరూషలేము పర్జలు ఏల విశావ్సఘాతకులై నితయ్ము దోర్హము 

చేయుచునాన్రు? వారు మోసమును ఆశర్యము చేసికొని తిరిగిరామని యేల చెపుప్చునాన్రు? 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

2 తిమోతి 1:13 => కీర్సుత్యేసునందుంచవలసిన విశావ్స పేర్మలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన 

వినిన హితవాకయ్ పర్మాణమును గైకొనుము; 

Page  of 283 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

వచనము 29 

సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 
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పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 

మతత్యి 24:13 => అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రకిష్ంపబడును. 

లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

లూకా 8:14 => ముండల్ పొదలలో పడిన (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా, విని కాలము 

గడిచినకొలది యీ జీవనసంబంధమైన విచారములచేతను ధనభోగములచేతను అణచివేయబడి 

పరిపకవ్ముగా ఫలింపనివారు. 

లూకా 8:15 => మంచినేల నుండు (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా యోగయ్మైన మంచి 

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

యోహాను 6:29 => యేసు ఆయన పంపినవానియందు మీరు విశావ్సముంచుటయే దేవుని 

కిర్యయని వారితో చెపెప్ను.  

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 
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రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

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

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

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

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

యాకోబు 2:20 => వయ్రుథ్డా, కిర్యలులేని విశావ్సము నిషఫ్లమైనదని తెలిసికొన గోరుచునాన్వా? 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళిల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళిల్రి. 

1 యోహాను 3:23 => ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన 

వానియందు నిలిచియుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియునాన్డని  

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 
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పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:3 => మనము దేవదూతలకు తీరుప్ తీరుచ్దుమని యెరుగరా? ఈ జీవన 

సంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మరిముఖయ్ముగా తీరుప్ తీరచ్వచుచ్ను గదా? 
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1 కొరిందీయులకు 6:4 => కాబటిట్ యీ జీవన సంబంధమైన వాయ్జెయ్ములు మీకు కలిగినయెడల 

వాటిని తీరుచ్టకు సంఘములో తృణీకరింపబడినవారిని కూరుచ్ండబెటుట్దురా? 

లేవీయకాండము 25:44 => మీ చుటుట్పటల్నునన్ జనములలో నుండి దాసీలను దాసులను 

కొనవచుచ్ను. 

యెహోషువ 10:24 => వారు ఆ రాజులను వెలుపలికి రపిప్ంచి యెహోషువ యొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్నపుప్డు యెహోషువ ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి, తనతో యుదధ్మునకు వెళిల్వచిచ్న 

యోధుల అధిపతులతోమీరు దగగ్రకు రండి; ఈ రాజుల మెడలమీద మీ పాదముల నుంచుడని చెపప్గా 

వారు దగగ్రకు వచిచ్ వారి మెడలమీద తమ పాదములనుంచిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 5:13 => పర్జల వీరులలో శేషించినవారును కూడి వచిచ్రి శూరులలో యెహోవా 

నాకు సహాయము చేయవచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:4 => యుదధ్ము చేయుటకు నాతోకూడ నీవు రామోతిగ్లాదునకు వచెచ్దవా అని 

యెహోషాపాతును అడిగెను. అందుకు యెహోషాపాతు నేను నీవాడనే; నా జనులు నీ జనులే నా 

గుఱఱ్ములును నీ గుఱఱ్ములే అని ఇశార్యేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 119:33 => (హే) యెహోవా, నీ కటట్డలను అనుసరించుటకు నాకు నేరుప్ము. అపుప్డు 

నేను కడమటుట్కు వాటిని గైకొందును. 

యెషయా 26:6 => కాళుల్, బీదలకాళుల్, దీనులకాళుల్, దాని తొర్కుక్ చునన్వి. 

యెషయా 40:10 => ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా పర్భువగు యెహోవా తానే 

శకిత్సంపనున్డై వచుచ్ను ఆయన ఇచుచ్ బహుమానము ఆయనయొదద్నునన్ది ఆయన చేయు 

పర్తికారము ఆయనకు ముందుగా నడచుచునన్ది.  

యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 
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మీకా 4:13 => సీయోను కుమారీ, నీ శృంగము ఇనుపదిగాను నీ డెకక్లు ఇతత్డివిగాను నేను 

చేయుచునాన్ను, లేచి కళల్ము తొర్కుక్ము, అనేక జనములను నీవు అణగదొర్కుక్దువు, వారికి దొరికిన 

లాభమును నేను యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచుదును, వారి ఆసిత్ని సరవ్లోకనాధునికి పర్తిషిట్ంచుదును. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 19:17 => అతడు భళా, మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా ఉంటివి గనుక 

పది పటట్ణములమీద అధికారివై యుండుమని వానితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:2 => పరిశుదుధ్లు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్దురని మీరెరుగరా? మీవలన 

లోకమునకు తీరుప్ జరుగవలసియుండగా, మికిక్లి అలప్మైన సంగతులనుగూరిచ్ తీరుప్ తీరుచ్టకు 

మీకు యోగయ్త లేదా? 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

హెబీర్యులకు 6:11 => మీరు మందులు కాక, విశావ్సముచేతను ఓరుప్చేతను వాగాద్నములను 

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

పర్కటన 12:5 => సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె 

కనగా, ఆమె శిశువు దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 
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పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 
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వచనము 1 

సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని యేడాతమ్లును 

గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, జీవించుచునాన్వనన్ పేరు 

మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 12:5 => సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె 

కనగా, ఆమె శిశువు దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

కీరత్నలు 149:5 => భకుత్లు ఘనతనొంది పర్హరిష్ంచుదురు గాక వారు సంతోషభరితులై తమ 

పడకలమీద ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక.  

కీరత్నలు 149:6 => వారినోట దేవునికి చేయబడు ఉతాస్హసోత్తర్ములునన్వి. 

కీరత్నలు 149:7 => అనయ్జనులకు పర్తిదండన చేయుటకును పర్జలను శికిష్ంచుటకును 

కీరత్నలు 149:8 => గొలుసులతో వారి రాజులను ఇనుప సంకెళల్తో వారి ఘనులను 

బంధించుటకును 
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కీరత్నలు 149:9 => విధింపబడిన తీరుప్ వారిమీద నడుపుటకును వారిచేతిలో రెండంచులుగల 

ఖడగ్మునన్ది. ఆయన భకుత్లకందరికి ఘనత యిదే యెహోవాను సుత్తించుడి.  

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

నిరగ్మకాండము 15:6 => యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ 

దకిష్ణహసత్ము శతుర్వుని చితకగొటుట్ను. 

లేవీయకాండము 25:44 => మీ చుటుట్పటల్నునన్ జనములలో నుండి దాసీలను దాసులను 

కొనవచుచ్ను. 

యెహోషువ 10:24 => వారు ఆ రాజులను వెలుపలికి రపిప్ంచి యెహోషువ యొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్నపుప్డు యెహోషువ ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి, తనతో యుదధ్మునకు వెళిల్వచిచ్న 

యోధుల అధిపతులతోమీరు దగగ్రకు రండి; ఈ రాజుల మెడలమీద మీ పాదముల నుంచుడని చెపప్గా 

వారు దగగ్రకు వచిచ్ వారి మెడలమీద తమ పాదములనుంచిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 5:13 => పర్జల వీరులలో శేషించినవారును కూడి వచిచ్రి శూరులలో యెహోవా 

నాకు సహాయము చేయవచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 31:12 => మరణమై సమ్రణకు రాకునన్ వానివలె మరువబడితిని ఓటికుండవంటి 

వాడనైతిని. 

యెషయా 30:14 => కుమమ్రి కుండ పగులగొటట్బడునటుల్ ఆయన ఏమియు విడిచిపెటట్క దాని 

పగులగొటుట్ను పొయిలోనుండి నిపుప్ తీయుటకు గాని గుంటలోనుండి నీళుల్ తీయుటకు గాని దానిలో 

ఒకక్ పెంకైనను దొరకదు.  

యెషయా 40:10 => ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా పర్భువగు యెహోవా తానే 

శకిత్సంపనున్డై వచుచ్ను ఆయన ఇచుచ్ బహుమానము ఆయనయొదద్నునన్ది ఆయన చేయు 

పర్తికారము ఆయనకు ముందుగా నడచుచునన్ది.  

యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

యిరిమ్యా 19:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మరల 

బాగుచేయ నశకయ్మైన కుమమ్రి పాతర్ను ఒకడు పగులగొటుట్నటుల్ నేను ఈ జనమును ఈ పటట్ణమును 

పగులగొటట్బోవుచునాన్ను; తోఫెతులో పాతిపెటుట్టకు సథ్లములేక పోవునంతగా వారు అకక్డనే 

పాతిపెటట్బడుదురు. 

యిరిమ్యా 48:38 => మోయాబు ఇంటి పైకపుప్లనిన్టిమీదను దాని వీధులలోను అంగలారుప్ 

వినబడుచునన్ది ఒకడు పనికిమాలిన ఘటమును పగులగొటుట్నటుల్ నేను మోయాబును 

పగులగొటుట్చునాన్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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

మెరుగుపెటిట్యునన్ది; ఇటుల్ండగా నా కుమారుని దండము ఇతర దండములనిన్టిని తృణీకరించునది 

అని చెపిప్ మనము సంతోషించెదమా? 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 
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దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

మీకా 4:13 => సీయోను కుమారీ, నీ శృంగము ఇనుపదిగాను నీ డెకక్లు ఇతత్డివిగాను నేను 

చేయుచునాన్ను, లేచి కళల్ము తొర్కుక్ము, అనేక జనములను నీవు అణగదొర్కుక్దువు, వారికి దొరికిన 

లాభమును నేను యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచుదును, వారి ఆసిత్ని సరవ్లోకనాధునికి పర్తిషిట్ంచుదును. 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:2 => పరిశుదుధ్లు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్దురని మీరెరుగరా? మీవలన 

లోకమునకు తీరుప్ జరుగవలసియుండగా, మికిక్లి అలప్మైన సంగతులనుగూరిచ్ తీరుప్ తీరుచ్టకు 

మీకు యోగయ్త లేదా? 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

వచనము 2 

నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక జాగరూకుడవై, 

చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  

Page  of 295 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

లూకా 1:78 => తన పర్జలకు రక్షణ జాఞ్నము ఆయన అనుగర్హించునటుల్ ఆయన మారగ్ములను 

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

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

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

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

పడగొటిట్న నీవు నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

1 యోహాను 5:10 => ఆ సాక్షయ్మేమనగా దేవుడు మనకు నితయ్జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము 

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 

వచనము 3 
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నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని గైకొనుచు 

మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; ఏ 

గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => ఆసా, యూదావారలారా, బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా 

మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షపువారైనయెడల ఆయన మీ పక్షమున నుండును; మీరు 

ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు పర్తయ్క్షమగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

యెషయా 28:23 => చెవియొగిగ్ నా మాట వినుడి ఆలకించి నేను పలుకునది వినుడి 

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

యిరిమ్యా 10:1 => ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, యెహోవా మిముమ్నుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాట 

వినుడి. 

యిరిమ్యా 13:15 => చెవియొగిగ్ వినుడి; యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు, గరవ్పడకుడి. 
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యిరిమ్యా 17:20 => యూదా రాజులారా, యూదావారలారా, యెరూషలేము నివాసులారా, ఈ 

గుమమ్ములో పర్వేశించు సమసత్మైన వారలారా, యెహోవా మాట వినుడి. 

యిరిమ్యా 19:3 => నీ విటల్నుము యూదా రాజులారా, యెరూషలేము నివాసులారా, యెహోవా 

మాట వినుడి; సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

ఆలకించుడి, దాని సమాచారము వినువారందరికి చెవులు గింగురుమనునంత కీడును నేను ఈ 

సథ్లము మీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను.  

హోషేయ 4:1 => ఇశార్యేలు వారలారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి. సతయ్మును కనికరమును 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నమును దేశమందు లేకపోవుట చూచి యెహోవా దేశనివాసులతో 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

ఆమోసు 3:1 => ఐగుపుత్ దేశమునుండి యెహోవా రపిప్ంచిన ఇశార్యేలీయులారా , 

మిముమ్నుగూరిచ్యు ఆయన రపిప్ంచిన కుటుంబము వారినందరినిగూరిచ్యు ఆయన సెలవిచిచ్న 

మాట ఆలకించుడి. 

మీకా 1:2 => సకల జనులారా, ఆలకించుడి, భూమీ, నీవును నీలో నునన్ సమసత్మును చెవియొగిగ్ 

వినుడి; పర్భువగు యెహోవా మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు, పరిశుదాద్లయములో నుండి 

పర్భువు మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు. 

మతత్యి 11:15 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:3 => వినుడి; ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

మారుక్ 4:23 => వినుటకు చెవులెవనికైన నుండినయెడల వాడు వినునుగాకనెను. 

మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 

లూకా 14:35 => అది భూమికైనను ఎరువుకైనను పనికిరాదు గనుక దానిని బయట 

పారవేయుదురు. వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

పర్కటన 13:9 => ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

వచనము 4 

అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు 

గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 
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పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

యోహాను 15:26 => తండిర్యొదద్నుండి మీయొదద్కు నేను పంపబోవు ఆదరణకరత్, అనగా 

తండిర్యొదద్నుండి బయలుదేరు సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు ఆయన ననున్గూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్ను. 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 
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పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

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

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

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

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

1 తిమోతి 5:6 => సుఖభోగములయందు పర్వరిత్ంచునది బర్దుకుచుండియు చచిచ్నదై యుండును. 

యాకోబు 2:26 => పార్ణములేని శరీరమేలాగు మృతమో ఆలాగే కిర్యలు లేని విశావ్సమును 

మృతము. 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 
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లూకా 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళిల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 

యోహాను 3:21 => సతయ్వరత్నుడైతే తన కిర్యలు దేవుని మూలముగా చేయబడియునన్వని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 

2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

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

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 
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వచనము 5 

జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి అతని 

పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని పేరు 

ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  

యెహెజేక్లు 34:8 => కాపరులు లేకుండ నా గొఱఱ్లు దోపుడుసొమమ్యి సకలమైన 

అడవిమృగములకు ఆహారమాయెను; కాపరులు నా గొఱఱ్లను విచారింపరు, తమ కడుపు మాతర్మే 

నింపుకొందురు గాని గొఱఱ్లను మేపరు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:9 => కాబటిట్ కాపరులారా యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 34:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా జీవముతోడు నేను ఆ 

కాపరులకు విరోధినైతిని, నా గొఱఱ్లనుగూరిచ్ వారియొదద్ విచారించెదను, వారు గొఱఱ్లు మేపుట 

మానిప్ంచెదను, ఇకను కాపరులు తమ కడుపు నింపుకొనజాలక యుందురు; నా గొఱఱ్లు వారికి 

తిండికాకుండ వారి నోటనుండి వాటిని తపిప్ంచెదను, ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:16 => తపిప్పోయిన దానిని నేను వెదకుదును, తోలివేసిన దానిని మరల తోలుకొని 

వచెచ్దను, గాయపడినదానికి కటుట్ కటుట్దును, దురబ్లముగా ఉనన్దానిని బలపరచుదును; అయితే 

కొర్వివ్నవాటికిని బలముగలవాటికిని శిక్షయను మేతపెటిట్ లయపరచెదను.  
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జెకరాయ్ 11:16 => ఏలయనగా దేశమందు నేనొక కాపరిని నియమింపబోవుచునాన్ను; అతడు 

నశించుచునన్ గొఱఱ్లను కనిపెటట్డు, చెదరిపోయిన వాటిని వెదకడు, విరిగిపోయినదాని బాగు చేయడు, 

పుషిట్గా ఉనన్దాని కాపు కాయడు గాని కొర్వివ్నవాటి మాంసమును భకిష్ంచుచు వాటి డెకక్లను 

తుతుత్నియలగా చేయుచుండును. 

మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 

మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

మతత్యి 24:44 => మీరనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుకనే మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడి. 

మతత్యి 24:45 => యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అనన్ము పెటుట్టకు వారిపైన 

ఉంచిన నమమ్కమైనవాడును బుదిధ్మంతుడునైన దాసుడెవడు? 

మతత్యి 24:46 => యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఏ దాసుడు ఈలాగు చేయుచుండుట అతడు 

కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధనుయ్డు. 

మతత్యి 24:47 => అతడు తన యావదాసిత్మీద వానినుంచునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

మతత్యి 24:50 => ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని 

యజమానుడు వచిచ్, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 
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మారుక్ 13:33 => జాగర్తత్పడుడి; మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆ కాలమెపుప్డువచుచ్నో 

మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

మారుక్ 13:37 => నేను మీతో చెపుప్చునన్ది అందరితోను చెపుప్చునాన్ను; మెలకువగా 

నుండుడనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:29 => నేను వెళిల్పోయిన తరువాత కూర్రమైన తోడేళుల్ మీలో 

పర్వేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 
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2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

2 తిమోతి 4:4 => సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 2:4 => అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి 

మోపవలసియునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:28 => యెహోషువకు ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము. 

అతడు ఈ పర్జలను వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని 

సావ్ధీనపరచుకొనచేయును. 

యోబు 4:4 => నీ మాటలు తొటిర్లుల్వానిని ఆదుకొనియుండెను. కుర్ంగిపోయిన మోకాళుల్ గలవానిని 

నీవు బలపరచితివి. 

యోబు 4:5 => అయితే ఇపుప్డు శర్మ నీకు కలుగగా నీవు దుఃఖాకార్ంతుడవైతివి అది నీకు తగులగా 

నీవు కలవరపడుచునాన్వు. 

యోబు 16:5 => అయినను నేను నా నోటి మాటలతో మిముమ్ను బలపరచుదును నా పెదవుల 

మాటలు మిముమ్ను ఓదారిచ్ ఆదరించును 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 
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లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

1 రాజులు 11:4 => సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర 

దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన 

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను. 

1 రాజులు 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను గాని 

పూరణ్హృదయముతో ఆయనను అనుసరింపలేదు. 

యెషయా 57 :12 => నీ నీతి యెంతో నేనే తెలియజేసెదను , నీ కిర్యలు నీకు 

నిష పర్యోజనములగును. 

దానియేలు 5:27 => ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును 

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:3 => నీవైతే ధరమ్ము చేయునపుప్డు, నీ ధరమ్ము రహసయ్ముగానుండు నిమితత్ము నీ 

కుడిచెయియ్ చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియక యుండవలెను. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 23:5 => మనుషుయ్లకు కనబడు నిమితత్ము తమ పనులనిన్యు చేయుదురు; తమ 

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 
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మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

మతత్యి 23:29 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పర్వకత్ల 

సమాధులను కటిట్ంచుచు, నీతిమంతుల గోరీలను శృంగారించుచు 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై 

యుండవలెను. 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

యోహాను 3:21 => సతయ్వరత్నుడైతే తన కిర్యలు దేవుని మూలముగా చేయబడియునన్వని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:31 => అయితే మనలను మనమే విమరిశ్ంచుకొనినయెడల తీరుప్ 

పొందకపోదుము.  

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

2 కొరిందీయులకు 13:5 => మీరు విశావ్సము గలవారై యునాన్రో లేదో మిముమ్ను మీరే 

శోధించుకొని చూచుకొనుడి; మిముమ్ను మీరే పరీకిష్ంచుకొనుడి; మీరు భర్షుట్లు కానియెడల యేసుకీర్సుత్ 

మీలోనునాన్డని మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే యెరుగరా? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

వచనము 6 

సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 
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పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

యెహెజేక్లు 16:61 => నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను 

వారిని నీకు కుమారెత్లుగా ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 

యెహెజేక్లు 16:62 => నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొనునటుల్ నేను నీతో నా నిబంధనను 

సిథ్రపరచెదను. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 20:43 => అచచ్ట చేరి మీ పర్వరత్నను, మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనిన మీ 

కిర్యలనిన్టిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొని, మీరు చేసిన దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను మీరే 

అసహియ్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

2 పేతురు 1:13 => మరియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నాకు సూచించిన పర్కారము నా 

గుడారమును తవ్రగా విడిచి పెటట్వలసివచుచ్నని యెరిగి, 

2 పేతురు 3:1 => పిర్యులారా, యీ రెండవ పతిర్క మీకిపుప్డు వార్యుచునాన్ను 

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

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

పర్కటన 2:25 => నేను వచుచ్వరకు మీకు కలిగియునన్దానిని గటిట్గా పటుట్కొనుడి. 
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1 తిమోతి 6:20 => ఓ తిమోతి, నీకు అపప్గింపబడిన దానిని కాపాడి, అపవితర్మైన వటిట్ 

మాటలకును, జాఞ్నమని అబదధ్ముగా చెపప్బడిన విపరీత వాదములకును దూరముగా ఉండుము. 

2 తిమోతి 1:13 => కీర్సుత్యేసునందుంచవలసిన విశావ్స పేర్మలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన 

వినిన హితవాకయ్ పర్మాణమును గైకొనుము; 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 

మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

లూకా 12:39 => దొంగ యే గడియను వచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు 

మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని తెలిసికొనుడి. 

లూకా 12:40 => మీరు అనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుక మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:4 => సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగవలె మీమీదికి వచుచ్టకు మీరు 

చీకటిలో ఉనన్వారు కారు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5 => మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; 

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

మారుక్ 13:33 => జాగర్తత్పడుడి; మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆ కాలమెపుప్డువచుచ్నో 

మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 

సామెతలు 28:18 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు రకిష్ంపబడును మూరఖ్పర్వరత్న గలవాడు 

హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

యెషయా 47:11 => కీడు నీమీదికి వచుచ్ను నీవు మంతిర్ంచి దాని పోగొటట్జాలవు ఆ కీడు నీమీద 

పడును దానిని నీవు నివారించలేవు నీకు తెలియని నాశనము నీమీదికి ఆకసిమ్కముగా వచుచ్ను.  
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యెహెజేక్లు 12:28 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇకను ఆలసయ్ములేక నేను చెపిప్న 

మాటలనిన్యు జరుగును, నేను చెపిప్నమాట తపప్కుండ జరుగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీయెడల నేనీలాగునే చేయుదును గనుక 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ దేవుని సనిన్ధిని కనబడుటకై సిదధ్పడుడి.  

మతత్యి 24:36 => అయితే ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ మాతర్మే 

(యెరుగును) గాని, యే మనుషుయ్డైనను పరలోకమందలి దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

మతత్యి 24:50 => ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని 

యజమానుడు వచిచ్, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

మారుక్ 13:32 => ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ తపప్ ఏ మనుషుయ్డైనను, 

పరలోకమందలి దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 11:31 => అయితే మనలను మనమే విమరిశ్ంచుకొనినయెడల తీరుప్ 

పొందకపోదుము.  

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 
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2 కొరిందీయులకు 13:5 => మీరు విశావ్సము గలవారై యునాన్రో లేదో మిముమ్ను మీరే 

శోధించుకొని చూచుకొనుడి; మిముమ్ను మీరే పరీకిష్ంచుకొనుడి; మీరు భర్షుట్లు కానియెడల యేసుకీర్సుత్ 

మీలోనునాన్డని మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే యెరుగరా? 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

1 తిమోతి 1:19 => అటిట్ మనసాస్కిష్ని కొందరు తోర్సివేసి, విశావ్సవిషయమై ఓడ బదద్లైపోయిన 

వారివలె చెడియునాన్రు. 

1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

హెబీర్యులకు 10:32 => అయితే మీరు వెలిగింపబడిన మీదట, శర్మలతో కూడిన గొపప్ పోరాటము 

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 

1 యోహాను 2:24 => అయితే మీరు మొదటనుండి దేనిని వింటిరో అది మీలో నిలువనియుయ్డి; 

మీరు మొదటనుండి వినినది మీలో నిలిచినయెడల, మీరు కూడ కుమారుని యందును తండిర్ 

యందును నిలుతురు. 
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పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

వచనము 7 

ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి కలిగి, యెవడును 

వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు 

చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:15 => ఆ కాలమందు ఇంచుమించు నూట ఇరువదిమంది సహోదరులు 

కూడియుండగా పేతురు వారిమధయ్ నిలిచి ఇటల్నెను 

1 రాజులు 19:18 => అయినను ఇశార్యేలు వారిలో బయలునకు మోకాళూ ల్నకయు, నోటితో వాని 

ముదుద్పెటుట్కొనకయునుండు ఏడు వేలమంది నాకు ఇంకను మిగిలియుందురు. 

యెషయా 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

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

యేడువేలమంది పురుషులను నేను శేషముగా నుంచుకొనియునాన్ను. 
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రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

యెషయా 52:1 => సీయోనూ, లెముమ్ లెముమ్, నీ బలము ధరించుకొనుము పరిశుదధ్ పటట్ణమైన 

యెరూషలేమా, నీ సుందర వసత్రములను ధరించుకొనుము ఇకమీదట సునన్తిపొందని వాడొకడైనను 

అపవితుర్డొకడైనను నీ లోపలికి రాడు.  

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

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  
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యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడడ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

జెకరాయ్ 3:3 => యెహోషువ మలిన వసత్రములు ధరించినవాడై దూత సముఖములో 

నిలువబడియుండగా 

జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగగ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 3:5 => అతని తలమీద తెలల్ని పాగా పెటిట్ంచుడని నేను మనవిచేయగా వారు అతని తలమీద 

తెలల్ని పాగాపెటిట్ వసత్రములతో అతనిని అలంకరించిరి; యెహోవా దూత దగగ్ర నిలుచుండెను. 

జెకరాయ్ 3:6 => అపుప్డు యెహోవా దూత యెహోషువకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యూదా 1:23 => అగిన్లోనుండి లాగినటుట్ కొందరిని రకిష్ంచుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవితర్ 

పర్వరత్నకు ఏ మాతర్ము నొపుప్కొనక దానిని అసహియ్ంచుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి.  

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 
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పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

కీరత్నలు 68:14 => సరవ్శకుత్డు అకక్డ రాజులను చెదరగొటిట్నపుప్డు సలోమ్నుమీద హిమము 

కురిసినటాల్యెను. 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగగ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 

మారుక్ 16:5 => అపుప్డు వారు సమాధిలో పర్వేశించి, తెలల్ని నిలువుటంగీ ధరించుకొనియునన్ 

యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూరుచ్ండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి. 
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మతత్యి 10:11 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైనను గార్మములోనైనను పర్వేశించునపుప్డు, 

అందులో ఎవడు యోగుయ్డో విచారణచేసి, అకక్డనుండి వెళుల్వరకు అతని యింటనే బసచేయుడి. 

లూకా 20:35 => పరమును మృతుల పునరుతాథ్నమును పొందుటకు యోగుయ్లని యెంచబడినవారు 

పెండిల్చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు. 

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

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

లేవీయకాండము 13:48 => నారతోనేగాని వెండుర్కలతోనేగాని నేసిన పడుగునందేమి పేకయందేమి 

తోలునందేమి తోలుతో చేయబడు ఏయొక వసుత్వునందేమి పుటిట్  

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

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

పరిగెపండల్ను ఏరుకొనునపుప్డును జరుగునటుల్గా భూమిమధయ్ జనములలో జరుగును.  

జెకరాయ్ 3:7 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా మారగ్ములలొ 

నడుచుచు నేను నీకపప్గించిన దానిని భదర్ముగా గైకొనినయెడల, నీవు నా మందిరముమీద అధికారివై 

నా ఆవరణములను కాపాడువాడవగుదువు; మరియు ఇకక్డ నిలువబడు వారికి కలిగినటుల్ నా సనిన్ధిని 

నిలుచు భాగయ్ము నీకితుత్ను. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 
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మతత్యి 22:8 => అపుప్డతడు పెండిల్విందు సిదధ్ముగా ఉనన్ది గాని పిలువబడినవారు పాతుర్లు 

కారు. 

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

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మతత్యి 28:3 => ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా 

ఉండెను. 

లూకా 7:4 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్ నీవలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగుయ్డు; 

లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

యోహాను 20:12 => తెలల్ని వసత్రములు ధరించిన యిదద్రు దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన 

సథ్లములో తలవైపున ఒకడును కాళల్వైపున ఒకడును కూరుచ్ండుట కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:10 => ఆయన వెళుల్చుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి. 

ఇదిగో తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలిచి 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  
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పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 8 

నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా వాకయ్మును గైకొని నా 

నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; దానిని ఎవడును 

వేయనేరడు 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

1 సమూయేలు 17:25 => ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు వచుచ్చునన్ ఆ మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుటకై వాడు బయలుదేరుచునాన్డు, వానిని చంపినవానికి రాజు బహుగ 

ఐశవ్రయ్ము కలుగజేసి తన కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్ ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో 

సవ్తంతుర్లుగా చేయుననగా 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 32:33 => అందుకు యెహోవా యెవడు నా యెదుట పాపము చేసెనో వాని నా 

గర్ంథములోనుండి తుడిచివేయుదును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:14 => నాకు అడడ్ము రాకుము, నేను వారిని నశింపజేసి వారి 

నామమును ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ తుడుపుపెటిట్, నినున్ వారికంటె బలముగల బహు జనముగా 

చేసెదనని నాతో చెపప్గా. 

కీరత్నలు 69:28 => జీవగర్ంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపుపెటుట్ము నీతిమంతుల పటీ ట్లో వారి 

పేరులు వార్యకుము. 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

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

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 
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పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

మలాకీ 3:17 => నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా సవ్కీయ సంపాదయ్మై 

యుందురు; తండిర్ తనున్ సేవించు కుమారుని కనికరించునటుట్ నేను వారిని కనికరింతునని 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 10:32 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఒపుప్కొనువాడెవడో పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును వానిని ఒపుప్కొందును. 

లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

ఆదికాండము 7:4 => ఎందుకనగా ఇంకను ఏడు దినములకు నేను నలుబది పగళుల్ను నలుబది 

రాతుర్లును భూమిమీద వరష్ము కురిపించి, నేను చేసిన సమసత్ జీవరాసులను భూమిమీద ఉండకుండ 

తుడిచివేయుదునని నోవహుతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 3:40 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

ఇశార్యేలీయులలో ఒక నెల మొదలుకొని పై పార్యముగల తొలిచూలియైన పర్తి మగవానిని లెకిక్ంచి 

వారి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

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

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 
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పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

2 రాజులు 14:27 => యెహోవా ఇశార్యేలువారు పొందిన బాధ ఘోరమైనదనుకొనెను. 

ఇశార్యేలను పేరు ఆకాశము కిర్ందనుండి తుడిచివేయనని యెహోవా సెలవిచిచ్యుండెను గనుక 

యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము దావ్రా వారిని రకిష్ంచెను. 

నెహెమాయ్ 13:14 => నా దేవా, ఈ విషయములో ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని, నా దేవుని 

మందిరమునకు దాని ఆచారముల జరుగుబాటునకును నేను చేసిన ఉపకారములను 

మరువకుండుము. 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

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

పొందుటకై యెరూషలేములో దాఖలైన పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు. 

యెషయా 56:5 => నా యింటను నా పార్కారములలోను ఒక భాగమును వారికిచెచ్దను కొడుకులు 

కూతుళుల్ అని యనిపించుకొనుటకంటె శేర్షఠ్మైన పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను కొటిట్వేయబడని నితయ్మైన 

పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను  

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

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

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

జెకరాయ్ 3:7 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా మారగ్ములలొ 

నడుచుచు నేను నీకపప్గించిన దానిని భదర్ముగా గైకొనినయెడల, నీవు నా మందిరముమీద అధికారివై 

నా ఆవరణములను కాపాడువాడవగుదువు; మరియు ఇకక్డ నిలువబడు వారికి కలిగినటుల్ నా సనిన్ధిని 

నిలుచు భాగయ్ము నీకితుత్ను. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 
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మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మతత్యి 28:3 => ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా 

ఉండెను. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 
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పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

వచనము 9 

యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని రపిప్ంచెదను; వారు 

వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ పేర్మించితినని 

తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => ఆసా, యూదావారలారా, బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా 

మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షపువారైనయెడల ఆయన మీ పక్షమున నుండును; మీరు 

ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు పర్తయ్క్షమగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

మీకా 1:2 => సకల జనులారా, ఆలకించుడి, భూమీ, నీవును నీలో నునన్ సమసత్మును చెవియొగిగ్ 

వినుడి; పర్భువగు యెహోవా మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు, పరిశుదాద్లయములో నుండి 

పర్భువు మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు. 

మతత్యి 11:15 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:9 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 
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పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

వచనము 10 

నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటి 

మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 89:18 => మా కేడెము యెహోవా వశము మా రాజు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునివాడు. 

కీరత్నలు 145:17 => యెహోవా తన మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన కిర్యలనిన్టిలో 

కృపచూపువాడు 
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యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 30:11 => అడడ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

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

చెదరగొటుట్ను. నీవు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుదువు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ 

అతిశయపడుదువు. 

యెషయా 41:20 => నేను అరణయ్ములో దేవదారు వృక్షమును తుమమ్చెటల్ను గొంజిచెటల్ను 

తైలవృక్షమును నాటించెదను అడవిలో తమాలవృక్షములను సరళవృక్షములను నేరెడి వృక్షములను 

నాటెదను.  

యెషయా 47:4 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా అని 

మా విమోచకునికి పేరు. 

యెషయా 48:17 => నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము 

చేయుదును నీవు నడవవలసిన తోర్వను నినున్ నడిపించుదును.  

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 
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యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

యెషయా 55:5 => నీవెరుగని జనులను నీవు పిలిచెదవు నినెన్రుగని జనులు యెహోవా నినున్ 

మహిమపరచగా చూచి నీ దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ నీయొదద్కు 

పరుగెతిత్ వచెచ్దరు.  

మారుక్ 1:24 => వాడు నజరేయుడవగు యేసూ, మాతో నీకేమి, మముమ్ నశింపజేయుటకు 

వచిచ్తివా? నీవెవడవో నాకు తెలియును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవు అని కేకలువేసెను. 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

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

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

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

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 
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పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

యెషయా 22:22 => నేను దావీదు ఇంటితాళపు అధికార భారమును అతని భుజముమీద ఉంచెదను 

అతడు తీయగా ఎవడును మూయజాలడు అతడు మూయగా ఎవడును తీయజాలడు 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

పర్కటన 5:3 => అయితే పరలోకమందుగాని భూమిమీదగాని భూమికిర్ందగాని ఆ గర్ంథము 

విపుప్టకైనను చూచుటకైనను ఎవనికిని శకిత్ లేకపోయెను. 
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పర్కటన 5:4 => ఆ గర్ంథము విపుప్టకైనను చూచుటకైనను యోగుయ్డెవడును కనబడనందున నేను 

బహుగా ఏడుచ్చుండగా 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

యోబు 11:10 => ఆయన సంచారముచేయుచు ఒకని చెరలో వేసి వాయ్జెయ్మాడ పిలిచినపుప్డు 

ఆయన నడడ్గింపగలవాడెవడు? 

యోబు 12:14 => ఆలోచించుము ఆయన పడగొటట్గా ఎవరును మరల కటట్జాలరు ఆయన 

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

మతత్యి 16:19 => పరలోకరాజయ్ము యొకక్ తాళపుచెవులు నీకిచెచ్దను, నీవు భూలోకమందు దేని 

బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విపుప్దువో అది 

పరలోకమందును విపప్బడునని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 

లేవీయకాండము 20:26 => మీరు నాకు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. యెహోవా అను నేను 

పరిశుదుధ్డను. మీరు నావారైయుండునటుల్ అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8 => లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను నీ తుమీమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి 

కలవు మసాస్లో నీవు అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి. 

2 రాజులు 6:17 => యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న 

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను పరవ్తము అగిన్ 

గుఱఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:13 => వాన కురియకుండ నేను ఆకాశమును మూసివేసినపుప్డే గాని, 

దేశమును నాశనము చేయుటకు మిడతలకు సెలవిచిచ్నపుప్డే గాని, నా జనులమీదికి తెగులు 

రపిప్ంచినపుప్డే గాని, 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 99:9 => మన దేవుడైన యెహోవా పరిశుదుధ్డు మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి. 

ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తము ఎదుట సాగిలపడుడి.  

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

యెషయా 5:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే తీరుప్ తీరిచ్ మహిమపరచబడును 

పరిశుదుధ్డైన దేవుడు నీతినిబటిట్ తనున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనును. 

యెషయా 43:15 => యెహోవానగు నేనే మీకు పరిశుదధ్ దేవుడను ఇశార్యేలు సృషిట్కరత్నగు నేనే 

మీకు రాజును. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

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

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 
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యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

మతత్యి 18:18 => భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; 

భూమిమీద మీరు వేటిని విపుప్దురో, అవి పరలోకమందును విపప్బడునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

యోహాను 10:3 => అతనికి దావ్రపాలకుడు తలుపు తీయును, గొఱఱ్లు అతని సవ్రము వినును, 

అతడు తన సొంత గొఱఱ్లను పేరుపెటిట్ పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:10 => మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు 

ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక 

వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

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

వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు గెలుచునటుల్ను. అని వార్యబడిన పర్కారము పర్తి మనుషుయ్డును అబదిధ్కుడగును 

గాని దేవుడు సతయ్వంతుడు కాక తీరడు. 

1 కొరిందీయులకు 16:9 => కారాయ్నుకూలమైన మంచి సమయము నాకు పార్పిత్ంచియునన్ది; 

మరియు ఎదిరించువారు అనేకులునాన్రు గనుక పెంతెకొసుత్ వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.  

2 కొరిందీయులకు 1:18 => దేవుడు నమమ్దగినవాడు గనుక మేము మీకు చెపిప్న వాకయ్ము అవునని 

చెపిప్ కాదనునటుట్గా ఉండలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 2:12 => కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుటకు నేను తోర్యకు వచిచ్నపుప్డు, 

పర్భువునందు నాకు మంచి సమయము పార్పిత్ంచియుండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున 

2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 
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హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదుధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

వచనము 11 
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నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను; ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండునటుల్ నీకు కలిగినదానిని 

గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

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

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

1 కొరిందీయులకు 16:9 => కారాయ్నుకూలమైన మంచి సమయము నాకు పార్పిత్ంచియునన్ది; 

మరియు ఎదిరించువారు అనేకులునాన్రు గనుక పెంతెకొసుత్ వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.  

2 కొరిందీయులకు 2:12 => కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుటకు నేను తోర్యకు వచిచ్నపుప్డు, 

పర్భువునందు నాకు మంచి సమయము పార్పిత్ంచియుండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున 

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 
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2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

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

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

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

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

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

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

పర్కటన 22:7 => ఇదిగో నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను, ఈ గర్ంథములోని పర్వచన వాకయ్ములను 

గైకొనువాడు ధనుయ్డు. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 14:22 => ఇసక్రియోతు కాని యూదా పర్భువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాతర్మే 

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

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

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 14:24 => ననున్ పేర్మింపనివాడు నా మాటలు గైకొనడు; మీరు వినుచునన్ మాట 

నామాట కాదు, ననున్ పంపిన తండిర్దే. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

Page  of 339 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యోహాను 17:6 => లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగర్హించిన మనుషుయ్లకు నీ నామమును 

పర్తయ్క్షపరచితిని. వారు నీవారై యుండిరి, నీవు వారిని నాకనుగర్హించితివి; వారు నీ వాకయ్ము 

గైకొనియునాన్రు. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మతత్యి 26:71 => అతడు నడవలోనికి వెళిల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును 

నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అనగా మన 

పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరచియునాన్డు; మీరాయనను అపప్గించితిరి, 

పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశచ్యించినపుప్డు మీరు అతని యెదుట ఆయనను 

నిరాకరించితిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 
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1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడడ్వాడై యుండును. 

1 యోహాను 2:22 => యేసు, కీర్సుత్ కాడని చెపుప్వాడు తపప్ ఎవడబదిధ్కుడు? తండిర్ని కుమారుని 

ఒపుప్కొనని వీడే కీర్సుత్విరోధి. 

1 యోహాను 2:23 => కుమారుని ఒపుప్కొనని పర్తివాడును తండిర్ని అంగీకరించువాడు కాడు; 

కుమారుని ఒపుప్కొనువాడు తండిర్ని అంగీకరించువాడు. 

యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 

యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

మతత్యి 18:18 => భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; 

భూమిమీద మీరు వేటిని విపుప్దురో, అవి పరలోకమందును విపప్బడునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 10:3 => అతనికి దావ్రపాలకుడు తలుపు తీయును, గొఱఱ్లు అతని సవ్రము వినును, 

అతడు తన సొంత గొఱఱ్లను పేరుపెటిట్ పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును. 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

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

1 తిమోతి 1:19 => అటిట్ మనసాస్కిష్ని కొందరు తోర్సివేసి, విశావ్సవిషయమై ఓడ బదద్లైపోయిన 

వారివలె చెడియునాన్రు. 
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2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

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

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

1 యోహాను 5 : 1 8 = > మనము దేవుని సం బంధులమనియు , లోకమంతయు 

దుషుట్నియందునన్దనియు ఎరుగుదుము. 

పర్కటన 14:12 => దేవుని ఆజఞ్లను యేసునుగూరిచ్న విశావ్సమును గైకొనుచునన్ పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ 

ఇందులో కనబడును. 

వచనము 12 

జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; అందులోనుండి వాడు 

ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, పరలోకములో నా 

దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని పటట్ణపు పేరును, నా 

కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

నిరగ్మకాండము 11:8 => అపుప్డు నీ సేవకులైన వీరందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నాకు నమసాక్రము 

చేసి నీవును, నినున్ ఆశర్యించియునన్ యీ పర్జలందరును బయలువెళుల్డని చెపుప్దురు. ఆ తరువాత 

నేను వెళుల్దుననెను. మోషే ఆలాగు చెపిప్ ఫరోయెదద్నుండి అతాయ్గర్హముతో వెళిల్పోయెను 
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నిరగ్మకాండము 12:30 => ఆ రాతిర్ ఫరోయు అతని సేవకులందరును ఐగుపీత్యులందరును 

లేచినపుప్డు శవములేని ఇలుల్ ఒకటైన లేకపోయినందున ఐగుపుత్లో మహా ఘోష పుటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:31 => ఆ రాతిర్వేళ ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి వారితో మీరును 

ఇశార్యేలీయులును లేచి నా పర్జల మధయ్నుండి బయలువెళుల్డి, మీరు చెపిప్నటుల్ పోయి యెహోవాను 

సేవించుడి. 

నిరగ్మకాండము 12:32 => మీరు చెపిప్నటుల్ మీ మందలను మీ పశువులను తీసికొనిపోవుడి; ననున్ 

దీవించుడని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:36 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

ఎసేత్రు 8:17 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును అతని చటట్మును వచిచ్న పర్తి సంసాథ్నమందును పర్తి 

పటట్ణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోషమును కలిగెను, అది శుభదినమని విందు 

చేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయము కలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల 

మతము అవలంబించిరి. 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 
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యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:38 => ఆ బంటులు ఈ మాటలు నాయ్యాధిపతులకు తెలపగా, వీరు 

రోమీయులని వారు విని భయపడి వచిచ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:39 => వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పటట్ణము 

విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 26:27 => ఇసాస్కు మీరు నామీద పగపటిట్ మీయొదద్నుండి ననున్ పంపివేసిన 

తరువాత ఎందునిమితత్ము నాయొదద్కు వచిచ్యునాన్రని వారినడుగగా 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

నిరగ్మకాండము 8:25 => అపుప్డు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి మీరు వెళిల్ ఈ దేశములో 

మీ దేవునికి బలి అరిప్ంచుడని వారితో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 11:3 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను; 

అదిగాక ఐగుపుత్ దేశములో మోషే అను మనుషుయ్డు ఫరో సేవకుల దృషిట్కిని పర్జల దృషిట్కిని మికిక్లి 

గొపప్వాడాయెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:11 => అహరోను అయోయ్ నా పర్భువా, మేము అవివేకులము; పాపులమైన 

మేము చేసిన యీ పాపమును మామీద మోపవదుద్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:25 => నేడు నేను నీవలని భయము నీవలని వెరపు ఆకాశము 

కిర్ందనునన్ సమసత్ దేశములవారికిని పుటిట్ంప మొదలుపెటుట్చునాన్ను. వారు నినున్గూరిచ్న 

సమాచారము విని నీయెదుట వణకి మనోవేదన నొందుదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:13 => పర్జల వీరులలో శేషించినవారును కూడి వచిచ్రి శూరులలో యెహోవా 

నాకు సహాయము చేయవచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:7 => అందుకు యెఫాత్ మీరు నాయందు పగపటిట్ నా తండిర్ యింటనుండి 

ననున్ తోలివేసితిరే. ఇపుప్డు మీకు కలిగిన శర్మలో మీరు నాయొదద్కు రానేల? అని గిలాదు పెదద్లతో 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 18:28 => యెహోవా దావీదునకు తోడుగా నుండుటయు, తన కుమారెత్యైన 

మీకాలు అతని పేర్మించుటయు సౌలు చూచి 

1 సమూయేలు 30:3 => దావీదును అతని జనులును పటట్ణమునకు వచిచ్ అది 

కాలచ్బడియుండుటయు, తమ భారయ్లును కుమారులును కుమారెత్లును చెరలోనికి కొనిపోబడి 

యుండుటయు చూచి 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:18 => రాజు ఎదుట నది దాటిరి; రాజు ఇంటివారిని అవతలకు 

దాటించుటకును రాజు దృషిట్కి అనుకూలమైన దానిని చేయుటకును రేవు పడవను ఇవతలకు 

తెచిచ్యుండిరి. అంతట గెరా కుమారుడగు షిమీ వచిచ్ రాజు యొరాద్నునది దాటి పోగానే అతనికి 

సాషాట్ంగపడి 

1 రాజులు 13:6 => అపుప్డు రాజు నా చెయియ్ మునుపటివలె బాగగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

సముఖమందు నాకొరకు వేడుకొనుమని ఆ దైవజనుని బతిమాలుకొనగా, దైవజనుడు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనెను గనుక రాజు చెయియ్ మరల బాగై మునుపటివలె ఆయెను. 

2 రాజులు 1:13 => ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో 

కూడ పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచిచ్ ఏలీయా యెదుట మోకాళూ ల్ని 
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దైవజనుడా, దయచేసి నా పార్ణమును నీ దాసులైన యీ యేబదిమంది పార్ణములను నీ దృషిట్కి 

పిర్యమైనవిగా ఉండనిముమ్. 

2 రాజులు 3:12 => యహోషాపాతు యెహోవా ఆజఞ్ యితని దావ్రా మనకు దొరుకుననెను. 

ఇశార్యేలు రాజును యెహోషాపాతును ఎదోము రాజును అతనియొదద్కు పోగా 

ఎసేత్రు 6:11 => ఆ పర్కారమే హామాను ఆ వసత్రములను ఆ గుఱఱ్మును తీసికొని, మొరెద్కైకి ఆ 

వసత్రములను ధరింపజేసి ఆ గుఱఱ్ము మీద అతనిని ఎకిక్ంచి రాజవీధిలో అతని నడిపించుచు, రాజు 

ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఈ పర్కారము చేయతగునని అతని ముందర చాటించెను. 

ఎసేత్రు 7:7 => రాజు ఆగర్హమొంది దార్కాష్రసపు విందును విడిచి నగరు వనమునకు పోయెను. 

అయితే రాజు తనకు ఏదో హానిచేయ నుదేద్శించెనని హామాను తెలిసికొని, రాణియైన ఎసేత్రు ఎదుట 

తన పార్ణముకొరకు వినన్పము చేయుటకై నిలిచెను. 

యోబు 11:19 => ఎవరి భయములేకుండ నీవు పండుకొందువు అనేకులు నీతో వినన్పములు 

చేసెదరు. 

సామెతలు 14:19 => చెడడ్వారు మంచివారి యెదుటను భకిత్హీనులు నీతిమంతుల తలుపునొదద్ను 

వంగుదురు. 

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

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికతెత్లనుగాను 

సావ్ధీనపరచుకొందురు వారు తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో పెటిట్  

యెషయా 26:6 => కాళుల్, బీదలకాళుల్, దీనులకాళుల్, దాని తొర్కుక్ చునన్వి. 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

యెషయా 41:11 => నీమీద కోపపడిన వారందరు సిగుగ్పడి విసమ్యమొందెదరు నీతో 

వాదించువారు మాయమై నశించిపోవుదురు  
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యెషయా 43:4 => నీవు నా దృషిట్కి పిర్యుడవైనందున ఘనుడవైతివి నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను 

గనుక నీకు పర్తిగా మనుషుయ్లను అపప్గించుచునాన్ను నీ పార్ణమునకు పర్తిగా జనములను 

అపప్గించుచునాన్ను. 

యెషయా 45:14 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపీత్యుల కషాట్రిజ్తమును కూషు 

వరత్క లాభమును నీకు దొరుకును దీరఘ్దేహులైన సెబాయీయులును నీయొదద్కు వచిచ్ నీవారగుదురు 

వారు నీవెంట వచెచ్దరు సంకెళుల్ కటుట్కొని వచిచ్ నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశచ్యముగా నీ మధయ్ 

దేవుడునాన్డు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన తపప్ ఏ దేవుడును లేడు అని చెపుప్చు నీకు వినన్పము 

చేసెదరు.  

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

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

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

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

మీకా 7:17 => సరప్ములాగున వారు మనున్ నాకుదురు, భూమిమీద పార్కు పురుగులవలె తమ 

యిరవులలోనుండి వణకుచు పార్కి వతుత్రు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు భయపడుచు వతుత్రు, 

నినున్బటిట్ భయము నొందుదురు. 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మతత్యి 28:9 => యేసు వారిని ఎదురొక్ని మీకు శుభమని చెపెప్ను. వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, 

ఆయన పాదములు పటుట్కొని ఆయనకు మొర్కక్గా 
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లూకా 14:10 => అయితే నీవు పిలువబడినపుప్డు, నినున్ పిలిచినవాడు వచిచ్ సేన్హితుడా, పైచోటికి 

పొమమ్ని నీతో చెపుప్లాగున నీవు పోయి కడపటిచోటున కూరుచ్ండుము; అపుప్డు నీతోకూడ 

కూరుచ్ండు వారందరియెదుట నీకు ఘనత కలుగును 

యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 8:55 => మీరు ఆయనను ఎరుగరు, నేనాయనను ఎరుగుదును; ఆయనను ఎరుగనని 

నేను చెపిప్నయెడల మీవలె నేనును అబదిధ్కుడనైయుందును గాని, నేనాయనను ఎరుగుదును, ఆయన 

మాట గైకొనుచునాన్ను. 

యోహాను 16:27 => మీరు ననున్ పేర్మించి, నేను దేవునియొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్తినని 

నమిమ్తిరి గనుక తండిర్ తానే మిముమ్ను పేర్మించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:29 => అతడు దీపము తెమమ్నిచెపిప్ లోపలికి వచిచ్, వణకుచు 

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:39 => వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పటట్ణము 

విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి. 

రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 

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

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 
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1 యోహాను 2:22 => యేసు, కీర్సుత్ కాడని చెపుప్వాడు తపప్ ఎవడబదిధ్కుడు? తండిర్ని కుమారుని 

ఒపుప్కొనని వీడే కీర్సుత్విరోధి. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

వచనము 13 

సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 14:12 => దేవుని ఆజఞ్లను యేసునుగూరిచ్న విశావ్సమును గైకొనుచునన్ పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ 

ఇందులో కనబడును. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 
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1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

మారుక్ 14:9 => సరవ్లోకములో ఎకక్డ ఈ సువారత్ పర్కటింపబడునో అకక్డ ఈమె చేసినదియు 

జాఞ్పకారథ్ముగా పర్శంసింపబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 2:1 => ఆ దినములలో సరవ్లోకమునకు పర్జాసంఖయ్ వార్యవలెనని కైసరు ఔగుసుత్ వలన 

ఆజఞ్ ఆయెను. 

రోమీయులకు 1:8 => మీ విశావ్సము సరవ్లోకమున పర్చురము చేయబడుచుండుటనుబటిట్, మొదట 

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

యెషయా 24:17 => భూ నివాసీ, నీమీదికి భయము వచెచ్ను గుంటయు ఉరియు నీకు తటసిథ్ంచెను 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 
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మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

యాకోబు 3:12 => నా సహోదరులారా, అంజూరపుచెటుట్న ఒలీవ పండల్యినను దార్క్షతీగెను 

అంజూరపు పండల్యినను కాయునా? అటువలెనే ఉపుప్నీళల్లో నుండి తియయ్ని నీళుల్ను ఊరవు. 

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

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 119:67 => శర్మ కలుగకమునుపు నేను తోర్వ విడిచితిని ఇపుప్డు నీ వాకయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను. 

సామెతలు 14:3 => మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది. జాఞ్నుల పెదవులు వారిని 

కాపాడును. 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

మారుక్ 13:13 => నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత మీరు దేవ్షింపబడుదురు; అంతమువరకు 

సహించినవాడే రక్షణ పొందును. 

మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 21:19 => మీరు మీ ఓరుప్చేత మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొందురు. 

లూకా 22:40 => తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొపుప్న ఒలీవలకొండకు వెళల్గా 

శిషుయ్లును ఆయనవెంట వెళిల్రి. 
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యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 

1 తిమోతి 1:19 => అటిట్ మనసాస్కిష్ని కొందరు తోర్సివేసి, విశావ్సవిషయమై ఓడ బదద్లైపోయిన 

వారివలె చెడియునాన్రు. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

హెబీర్యులకు 2:18 => తాను శోధింపబడి శర్మ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము 

చేయగలవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 
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1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

2 పేతురు 1:10 => అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము 

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

పర్కటన 2:3 => నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

వచనము 14 

లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును నమమ్కమైన 

సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

పర్కటన 22:7 => ఇదిగో నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను, ఈ గర్ంథములోని పర్వచన వాకయ్ములను 

గైకొనువాడు ధనుయ్డు. 

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

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 
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పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

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

శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు 

మహారోదనము చేయుదురు. 

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

ఉనాన్డు. 

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

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 2:25 => నేను వచుచ్వరకు మీకు కలిగియునన్దానిని గటిట్గా పటుట్కొనుడి. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 
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పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

1 కొరిందీయులకు 9:25 => మరియు పందెమందు పోరాడు పర్తివాడు అనిన్ విషయములయందు 

మితముగా ఉండును. వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును, మనమైతే అక్షయమగు 

కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉనాన్ము. 

2 తిమోతి 2:5 => మరియు జెటిట్యైనవాడు పోరాడునపుప్డు, నియమపర్కారము పోరాడకుంటే 

వానికి కిరీటము దొరకదు. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 

1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 

పరమగీతము 3:4 => నేను వారిని విడిచి కొంచెము దూరము పోగా నా పార్ణపిర్యుడు 

నాకెదురుపడెను వదలిపెటట్క నేనతని పటుట్కొంటిని నా తలిల్ యింటికతని తోడుకొని వచిచ్తిని ననున్ 

కనినదాని యరలోనికి తోడుకొని వచిచ్తిని.  

విలాపవాకయ్ములు 5:16 => మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము పాపము 

చేసియునాన్ము, మాకు శర్మ. 

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

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 
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ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:24 => పందెపురంగమందు పరుగెతుత్వారందరు పరుగెతుత్దురుగాని యొకక్డే 

బహుమానము పొందునని మీకు తెలియదా? అటువలె మీరు బహుమానము పొందునటుల్గా 

పరుగెతుత్డి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 

2 తిమోతి 1:13 => కీర్సుత్యేసునందుంచవలసిన విశావ్స పేర్మలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన 

వినిన హితవాకయ్ పర్మాణమును గైకొనుము; 

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 
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హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

హెబీర్యులకు 10:23 => వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై 

మనమొపుప్కొనినది నిశచ్లముగా పటుట్కొందము. 

2 పేతురు 1:10 => అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము 

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

1 యోహాను 2:24 => అయితే మీరు మొదటనుండి దేనిని వింటిరో అది మీలో నిలువనియుయ్డి; 

మీరు మొదటనుండి వినినది మీలో నిలిచినయెడల, మీరు కూడ కుమారుని యందును తండిర్ 

యందును నిలుతురు. 

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

వచనము 15 

నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను 

ఉండిన మేలు. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

1 యోహాను 2:13 => తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు 

వార్యుచునాన్ను. యౌవనసుథ్లారా, మీరు దుషుట్ని జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 
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1 యోహాను 2:14 => చినన్పిలల్లారా, మీరు తండిర్ని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

యౌవనసుథ్లారా, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాకయ్ము మీయందు నిలుచుచునన్ది; మీరు దుషుట్ని 

జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 

1 రాజులు 7:21 => ఈ సత్ంభములను అతడు పరిశుదధ్సథ్లపు మంటపములో ఎతిత్ంచెను; 

కుడిపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్ దానికి యాకీను అను పేరుపెటెట్ను, ఎడమపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్ 

దానికి బోయజు అను పేరు పెటెట్ను. 

యిరిమ్యా 1:18 => యూదా రాజులయొదద్కు గాని పర్ధానులయొదద్కు గాని యాజకులయొదద్కు గాని 

దేశనివాసులయొదద్కు గాని, యీ దేశమంతటిలో నీవెకక్డికి పోయినను, పార్కారముగల 

పటట్ణముగాను ఇనుపసత్ంభముగాను ఇతత్డి గోడలుగాను నీవుండునటుల్ ఈ దినమున నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 
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పర్కటన 22:4 => ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; 

ఆయన నామము వారి నొసళల్యందుండును. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

పర్కటన 21:10 => ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, 

యెరూషలేము అను పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి 

దిగివచుచ్ట నాకు చూపెను. 

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:12 => ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును 

ఉండెను; ఆ గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

నామములు ఆ గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 

పర్కటన 21:13 => తూరుప్వైపున మూడు గుమమ్ములు, ఉతత్రపు వైపున మూడు గుమమ్ములు, 

దకిష్ణపు వైపున మూడు గుమమ్ములు, పశిచ్మపు వైపున మూడు గుమమ్ములునన్వి. 

పర్కటన 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

పర్కటన 21:15 => ఆ పటట్ణమును దాని గుమమ్ములను పార్కారమును కొలుచుటకై నాతో 

మాటలాడువానియొదద్ బంగారు కొలకఱఱ్ యుండెను. 

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

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

పొడుగును ఎతుత్ను వెడలుప్ను సమముగా ఉనన్ది.  

పర్కటన 21:17 => మరియు అతడు పార్కారమును కొలువగా అది మనుషుయ్ని కొలత చొపుప్న 

నూట నలుబది నాలుగు మూరలైనది; ఆ కొలత దూత కొలతయే. 
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పర్కటన 21:18 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు 

సఫ్టికముతో సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  

పర్కటన 21:19 => ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో 

అలంకరింపబడి యుండెను. మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది 

యమునా రాయి, నాలుగవది పచచ్, 

పర్కటన 21:20 => అయిదవది వైడూరయ్ము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువరణ్ రతన్ము, ఎనిమిదవది 

గోమేధికము, తొమిమ్దవది పుషయ్రాగము, పదియవది సువరణ్ల శునీయము, పదకొండవది 

పదమ్రాగము, 

పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 21:24 => జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను 

దానిలోనికి తీసికొని వతుత్రు. 

పర్కటన 21:25 => అకక్డ రాతిర్ లేనందున దాని గుమమ్ములు పగటివేళ ఏమాతర్మును వేయబడవు.  

పర్కటన 21:26 => జనములు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసికొని వచెచ్దరు. 

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

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 
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కీరత్నలు 48:8 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పటట్ణమునందు మన దేవుని పటట్ణమునందు 

మనము వినినటుట్గానే జరుగుట మనము చూచియునాన్ము దేవుడు నితయ్ముగా దానిని 

సిథ్రపరచియునాన్డు. (సెలా.) 

కీరత్నలు 87:3 => దేవుని పటట్ణమా, మనుషుయ్లు నినున్గూరిచ్ మికిక్లి గొపప్ సంగతులు 

చెపుప్కొందురు.(సెలా.) 

గలతీయులకు 4:26 => అయితే పైనునన్ యెరూషలేము సవ్తంతర్ముగా ఉనన్ది; అది మనకు తలిల్. 

గలతీయులకు 4:27 => ఇందుకు కనని గొడార్లా సంతోషించుము, పర్సవవేదన పడనిదానా, 

బిగగ్రగా కేకలువేయుము; ఏలయనగా పెనిమిటిగలదాని పిలల్లకంటె పెనిమిటి లేనిదాని పిలల్లు 

ఎకుక్వమంది ఉనాన్రు అని వార్యబడియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

పర్కటన 22:4 => ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; 

ఆయన నామము వారి నొసళల్యందుండును. 

యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

ఎఫెసీయులకు 3:15 => మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిత్కలిగి ఆయన ఆతమ్వలన 

బలపరచబడునటుల్గాను, 

1 సమూయేలు 17:25 => ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు వచుచ్చునన్ ఆ మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుటకై వాడు బయలుదేరుచునాన్డు, వానిని చంపినవానికి రాజు బహుగ 

ఐశవ్రయ్ము కలుగజేసి తన కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్ ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో 

సవ్తంతుర్లుగా చేయుననగా 

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

కొంచెము తెపప్రిలల్జేయునటుల్గాను, మాలో ఒక శేషము ఉండనిచిచ్నటుల్గాను, తన పరిశుదధ్సథ్లమందు 
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మముమ్ను సిథ్ రపరచునటుల్గాను , మా దేవుడైన యెహోవా కొంతమటుట్కు మాయెడల 

దయచూపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 45:15 => ఉతాస్హసంతోషములతో వారు వచుచ్చునాన్రు రాజనగరులో 

పర్వేశించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 61:4 => యుగయుగములు నేను నీ గుడారములో నివసించెదను నీ రెకక్లచాటున 

దాగుకొందును (సెలా.) 

కీరత్నలు 65:4 => నీ ఆవరణములలో నివసించునటుల్ నీవు ఏరప్రచుకొని చేరుచ్కొనువాడు ధనుయ్డు నీ 

పరిశుదాధ్లయముచేత నీ మందిరములోని మేలుచేత మేము తృపిత్పొందెదము.  

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

పరమగీతము 3:4 => నేను వారిని విడిచి కొంచెము దూరము పోగా నా పార్ణపిర్యుడు 

నాకెదురుపడెను వదలిపెటట్క నేనతని పటుట్కొంటిని నా తలిల్ యింటికతని తోడుకొని వచిచ్తిని ననున్ 

కనినదాని యరలోనికి తోడుకొని వచిచ్తిని.  

పరమగీతము 3:10 => దాని సత్ంభములు వెండిమయములు దాని పాదములు సవ్రణ్మయములు 

దాని మెతత్లు ధూమర్వరణ్వసత్రముతో చేయబడెను పేర్మను సూచించు విచితర్మైన కుటుట్పనితో 

యెరూషలేము కుమారెత్లు దాని లోపలిభాగము నలంకరించిరి.  

యెషయా 33:20 => ఉతస్వకాలములలో మనము కూడుకొనుచునన్ సీయోను పటట్ణమును 

చూడుము నిమమ్ళమైన కాపురముగాను తియయ్బడని గుడారముగాను నీ కనున్లు యెరూషలేమును 

చూచును దాని మేకులెనన్డును ఊడదీయబడవు దాని తార్ళల్లో ఒకక్టియైనను తెగదు.  

యెషయా 43:7 => నా మహిమ నిమితత్ము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెటట్బడిన 

వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే. 

యెషయా 56:5 => నా యింటను నా పార్కారములలోను ఒక భాగమును వారికిచెచ్దను కొడుకులు 

కూతుళుల్ అని యనిపించుకొనుటకంటె శేర్షఠ్మైన పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను కొటిట్వేయబడని నితయ్మైన 

పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను  
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యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

యెహెజేక్లు 40:49 => మంటపమునకు నిడివి యిరువది మూరలు; ఎకుక్టకై యుంచబడిన 

మెటల్దగగ్ర దాని వెడలుప్ పదకొండు మూరలు, సత్ంభములదగగ్ర ఇరు పర్కక్ల ఒకొక్కక్టిగా 

కంబములుంచబడెను. 

యెహెజేక్లు 41:1 => తరువాత అతడు ననున్ ఆలయమునకు తోడుకొనివచిచ్ దాని సత్ంభములను 

కొలిచెను. ఇరుపర్కక్ల అవి ఆరు మూరలాయెను, ఇది గుడారపు వెడలుప్. 

మారుక్ 12:16 => వారు తెచిచ్రి, ఆయన ఈ రూపమును, పై వార్తయు, ఎవరివని వారినడుగగా 

వారు కైసరువి అనిరి. 

లూకా 2:37 => యెనుబది నాలుగు సంవతస్రములు విధవరాలైయుండి, దేవాలయము విడువక 

ఉపవాస పార్రథ్నలతో రేయింబగళుల్ సేవ చేయుచుండెను. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 
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1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 16 

నీవు వెచచ్గానైనను చలల్గానైనను ఉండక, నులివెచచ్నగా ఉనాన్వు గనుక నేను నినున్ నా నోటనుండి 

ఉమిమ్వేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => ఆసా, యూదావారలారా, బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా 

మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షపువారైనయెడల ఆయన మీ పక్షమున నుండును; మీరు 
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ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు పర్తయ్క్షమగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

మీకా 1:2 => సకల జనులారా, ఆలకించుడి, భూమీ, నీవును నీలో నునన్ సమసత్మును చెవియొగిగ్ 

వినుడి; పర్భువగు యెహోవా మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు, పరిశుదాద్లయములో నుండి 

పర్భువు మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు. 

మతత్యి 11:15 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:9 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 
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పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

వచనము 17 

నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును దిగంబరుడవునై 

యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు కొదువలేదని 

చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

కొలొసస్యులకు 2:1 => మీ కొరకును, లవొదికయ వారికొరకును, శరీరరీతిగా నా ముఖము 

చూడని వారందరికొరకును 

కొలొసస్యులకు 4:16 => ఈ పతిర్క మీరు చదివించుకొనిన తరువాత లవొదికయ వారి 

సంఘములోను చదివించుడి; లవొదికయకు వార్సి పంపిన పతిర్కను మీరును చదివించుకొనుడి. 

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

తనాన్శీరవ్దింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో పర్మాణము చేయువాడు నమమ్దగిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేయును పూరవ్ము కలిగిన బాధలు నా దృషిట్కి మరువబడును అవి నా దృషిట్కి 

మరుగవును.  

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

Page  of 367 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

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

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

యెషయా 55:4 => ఇదిగో జనములకు సాకిష్గా అతని నియమించితిని జనములకు రాజుగాను 

అధిపతిగాను అతని నియమించితిని 

యిరిమ్యా 42:5 => అపుప్డు వారు యిరీమ్యాతో ఇటల్నిరి నినున్ మాయొదద్కు పంపి, నీ దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచిచ్న ఆ మాటలనుబటిట్ మరుమాట లేకుండ మేము జరిగించనియెడల యెహోవా 

మామీద నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్గా ఉండును గాక. 

కొ లొ సస్ యు ల కు 1 : 1 5 = > ఆ య న అ దృ శయ్ దే వు ని సవ్ రూ పి యై స రవ్ సృ షిట్ కి 

ఆదిసంభూతుడైయునాన్డు. 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

సామెతలు 8:7 => నా నోరు సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా పెదవులకు అసహయ్ము 

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

యెషయా 43:10 => మీరు తెలిసికొని ననున్ నమిమ్ నేనే ఆయననని గర్హించునటుల్ మీరును నేను 

ఏరప్రచుకొనిన నా సేవకుడును నాకు సాకుష్లు నాకు ముందుగా ఏ దేవుడును నిరిమ్ంపబడలేదు నా 

తరువాత ఏ దేవుడు నుండడు.  
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యిరిమ్యా 28:6 => ఆలాగున జరుగునుగాక, యెహోవా ఆలాగుననే చేయునుగాక, యెహోవా 

మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని, చెరగొనిపోబడిన వారినందరిని యెహోవా బబులోనులోనుండి ఈ 

సథ్లమునకు తెపిప్ంచి నీవు పర్కటించిన మాటలను నెరవేరుచ్నుగాక. 

యిరిమ్యా 29:23 => చెరపటట్బడి బబులోనులోనునన్ యూదావారందరును బబులోను రాజు 

అగిన్లో కాలిచ్న సిదిక్యావలెను అహాబువలెను యెహోవా నినున్ చేయునుగాకని చెపుప్చు వారి పేళల్ను 

శాపవచనముగా వాడుకొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3 : 1 1 = > మేము ఎరిగిన సంగతియే చెపుప్చునాన్ము , చూచినదానికే 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము, మా సాక్షయ్ము మీరంగీకరింపరని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:31 => ననున్గూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము చెపుప్కొనినయెడల నా సాక్షయ్ము సతయ్ము కాదు. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:18 => దేవుడు నమమ్దగినవాడు గనుక మేము మీకు చెపిప్న వాకయ్ము అవునని 

చెపిప్ కాదనునటుట్గా ఉండలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

కొలొసస్యులకు 4:13 => ఇతడు మీకొరకును, లవొదికయ వారికొరకును, హియెరాపొలి 

వారికొరకును బహు పర్యాసపడుచునాన్డని యితనినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

హెబీర్యులకు 1:10 => మరియు పర్భువా, నీవు ఆదియందు భూమికి పునాది వేసితివి 

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

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 
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పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 2:4 => అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి 

మోపవలసియునన్ది. 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 18 

నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ దిసమొల సిగుగ్ 

కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ కనున్లకు 

కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 2:4 => అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి 

మోపవలసియునన్ది. 

మతత్యి 24:12 => అకర్మము విసత్రించుటచేత అనేకుల పేర్మ చలాల్రును. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29 => వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును కేష్మము 

కలుగునటుల్ వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన 

మేలు. 

కీరత్నలు 81:11 => అయినను నా పర్జలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట 

వినకపోయిరి. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

కీరత్నలు 81:13 => అయోయ్ నా పర్జలు నా మాట వినినయెడల ఇశార్యేలు నా మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల ఎంత మేలు! 

2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 
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యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

యెహోషువ 24:16 => అందుకు పర్జలు యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను 

సేవించినయెడల మేము శాపగర్సుత్ల మగుదుము గాక. 

యెహోషువ 24:17 => ఐగుపుత్దేశమను దాసుల గృహములోనుండి మనలను మన తండుర్లను 

రపిప్ంచి , మన కనున్లయెదుట ఆ గొపప్ సూచకకిర్యలను చేసి , మనము నడిచిన 

మారగ్ములనిన్టిలోను, మనము వెళిల్న పర్జలందరిమధయ్ను మనలను కాపాడిన యెహోవాయే మన 

దేవుడు. 

యెహోషువ 24:18 => యెహోవా ఆ దేశములో నివసించిన అమోరీయులు మొదలైన పర్జలందరు 

మనయెదుట నిలువకుండ వారిని తోలివేసినవాడు; యెహోవానే సేవించెదము; ఆయనయే మా 

దేవుడని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

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

ఆయన మీ అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు, మీరాయనను సేవింపలేరు. 

యెహోషువ 24:20 => మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను సేవించినయెడల ఆయన మీకు 

మేలు చేయువాడైనను మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీకు కీడుచేసి మిముమ్ను కీష్ణింపజేయుననగా 

యెహోషువ 24:21 => జనులు అటుల్ కాదు, మేము యెహోవానే సేవించెదమని యెహోషువతో 

చెపిప్రి. 

యెహోషువ 24:22 => అపుప్డు యెహోషువ మీరు యెహోవానే సేవించెదమని ఆయనను 

కోరుకొనన్ందుకు మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే సాకుష్లై యునాన్రనగా వారు మేము సాకుష్లమే అనిరి. 

యెహోషువ 24:23 => అందుకతడు ఆలాగైతే మీ మధయ్నునన్ అనయ్దేవతలను తొలగదోర్సి, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతటుట్ మీ హృదయమును తిర్పుప్కొనుడని చెపెప్ను. 
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యెహోషువ 24:24 => అందుకు జనులు మన దేవుడైన యెహోవానే సేవించెదము, ఆయన 

మాటయే విందుమని యెహోషువతో చెపిప్రి. 

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

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

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

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

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

అపప్మువంటి వాడాయెను. 

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

నొందుదురు; యెహోవా వారి బలిపీఠములను తుతుత్నియలుగా చేయును, వారు పర్తిషిట్ంచిన 

దేవతాసత్ంభములను పాడుచేయును. 

జెఫనాయ్ 1:5 => మిదెద్లమీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహములకు మొర్కుక్వారిని యెహోవా పేరును 

బటిట్యు, బయలుదేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బటిట్యు మొర్కిక్ పర్మాణము చేయువారిని 

నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

జెఫనాయ్ 1:6 => యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసరిజ్ంచి ఆయనయొదద్ విచారణ 

చేయనివారిని నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

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

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 
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లూకా 14:27 => మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని ననున్ వెంబడింపనియెడల వాడు నా 

శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

యాకోబు 1:8 => గనుక పర్భువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. 

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

పెటుట్కొనిన విగర్హములను పూజించుచు వచిచ్రి. మరియు తమ పితరులు చేసినటుల్ వారి 

యింటివారును వారి సంతతివారును నేటివరకు చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 119:20 => నీ నాయ్యవిధులమీద నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియునన్ది దానిచేత నా 

పార్ణము కీష్ణించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:81 => (కఫ ) నీ రక్షణకొరకు నా పార్ణము సొమమ్సిలుల్చునన్ది. నేను నీ వాకయ్ముమీద 

ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను 

యిరిమ్యా 2:31 => ఈ తరము వారలారా, యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట లక్షయ్పెటుట్డి నేను 

ఇశార్యేలునకు అరణయ్మువలెనైతినా? గాఢాంధకార దేశమువలెనైతినా? మేము సేవ్చఛ్గా 

తిరుగులాడువారమైతివిు; ఇకను నీయొదద్కు రామని నా పర్జలేల చెపుప్చునాన్రు?  

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

పెటుట్కొనిన విగర్హములను, మీ కిషట్మైనటుట్గా పూజించుకొనుడి, గాని మీ అరప్ణలచేతను మీ 

విగర్హములచేతను నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుడి అని పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

హోషేయ 5:3 => ఎఫార్యిమును నేనెరుగుదును; ఇశార్యేలు వారు నాకు మరుగైనవారు కారు. 

ఎఫార్యిమూ, నీవు ఇపుప్డే వయ్భిచరించుచునాన్వు; ఇశార్యేలు వారు అపవితుర్లైరి. 
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మతత్యి 12:30 => నా పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

లూకా 11:23 => నా పక్షమున ఉండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

యోహాను 3:21 => సతయ్వరత్నుడైతే తన కిర్యలు దేవుని మూలముగా చేయబడియునన్వని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

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

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 
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వచనము 19 

నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి మారుమనసుస్ 

పొందుము. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

యిరిమ్యా 14:19 => నీవు యూదాను బొతిత్గా విసరిజ్ంచితివా? సీయోను నీకు అసహయ్మాయెనా? 

మాకు చికితస్ దొరకకుండునంతగా నీవేల మముమ్ను కొటిట్తివి? మేము సమాధానముకొరకు 

కనిపెటుట్చునాన్ము గాని మేలేదియు కనబడుటలేదు; చికితస్ కలుగు కాలముకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము 

గాని భీతి తగిలియునన్ది. 

యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 

యిరిమ్యా 15:2 => మేమెకక్డికి పోదుమని వారు నినన్డిగినయెడల నీవు వారితో నిటల్నుము. 

యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు చావునకు నియమింపబడినవారు చావునకును, ఖడగ్మునకు 

నియమింపబడినవారు ఖడగ్మునకును, కాష్మమునకు నియమింపబడిన వారు కాష్మమునకును, చెరకు 

నియమింపబడినవారు చెరకును పోవలెను. 

యిరిమ్యా 15:3 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే చంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు, 

తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల 

బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 15:4 => యూదా రాజైన హిజిక్యా కుమారుడగు మనషేష్ యెరూషలేములో చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ భూమిమీదనునన్ సకల రాజయ్ములలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడునటుల్ వారిని 

అపప్గించుచునాన్ను. 
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జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 

లేవీయకాండము 18:28 => యీ నా కటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:8 => నాయకులు జనులతో యెవడు భయపడి మెతత్నిగుండె 

గలవాడగునో వాడు తాను అధైరయ్పడిన రీతిగా తన సహోదరుల గుండెలు అధైరయ్పరచకుండునటుల్ తన 

యింటికి తిరిగి వెళల్వచుచ్నని చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:19 => యెహోవా దానిని చూచెను. తన కూమారులమీదను 

కుమారెత్లమీదను కోర్ధపడెను వారిని అసహియ్ంచుకొనెను. 

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

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

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

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

పెటుట్కొనిన విగర్హములను పూజించుచు వచిచ్రి. మరియు తమ పితరులు చేసినటుల్ వారి 

యింటివారును వారి సంతతివారును నేటివరకు చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 119:20 => నీ నాయ్యవిధులమీద నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియునన్ది దానిచేత నా 

పార్ణము కీష్ణించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:81 => (కఫ ) నీ రక్షణకొరకు నా పార్ణము సొమమ్సిలుల్చునన్ది. నేను నీ వాకయ్ముమీద 

ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

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

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

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

అపప్మువంటి వాడాయెను. 

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

నొందుదురు; యెహోవా వారి బలిపీఠములను తుతుత్నియలుగా చేయును, వారు పర్తిషిట్ంచిన 

దేవతాసత్ంభములను పాడుచేయును. 

మతత్యి 12:30 => నా పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

లూకా 11:23 => నా పక్షమున ఉండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

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

వచనము 20 
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ఇదిగో నేను తలుపునొదద్ నిలుచుండి తటుట్చునాన్ను. ఎవడైనను నా సవ్రము విని తలుపుతీసినయెడల, 

నేను అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము చేయుదుము. 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

సామెతలు 13:7 => ధనవంతులమని చెపుప్కొనుచు లేమిడి గలవారు కలరు దరిదుర్లమని 

చెపుప్కొనుచు బహు ధనము గలవారు కలరు. 

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

దేనినిబటిట్యు శిక్షకు తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము 

అనుకొనుచునాన్డు. 

జెకరాయ్ 11:5 => వాటిని కొనువారు వాటిని చంపియు నిరపరాధులమని యనుకొందురు; వాటిని 

అమిమ్నవారు మాకు బహు దర్వయ్ము దొరుకుచునన్ది, యెహోవాకు సోత్తర్మని చెపుప్కొందురు; వాటిని 

కాయువారు వాటియెడల కనికరము చూపరు. 

లూకా 1:53 => ఆకలిగొనిన వారిని మంచి పదారథ్ములతో సంతృపిత్ పరచి ధనవంతులను 

వటిట్చేతులతో పంపివేసెను. 

లూకా 6:24 => అయోయ్, ధనవంతులారా, మీరు (కోరిన) ఆదరణ మీరు పొందియునాన్రు. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 
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రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

రోమీయులకు 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 

తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:8 => ఇదివరకే మీరేమియు కొదువలేక తృపుత్లైతిరి, ఇదివరకే 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:12 => మంచి యిండుల్ కటిట్ంచుకొని వాటిలో నివసింపగా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:13 => నీ పశువులు నీ గొఱఱ్మేకలును వృదిధ్యై నీకు వెండిబంగారములు 

విసత్రించి నీకు కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  
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యిరిమ్యా 2:31 => ఈ తరము వారలారా, యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట లక్షయ్పెటుట్డి నేను 

ఇశార్యేలునకు అరణయ్మువలెనైతినా? గాఢాంధకార దేశమువలెనైతినా? మేము సేవ్చఛ్గా 

తిరుగులాడువారమైతివిు; ఇకను నీయొదద్కు రామని నా పర్జలేల చెపుప్చునాన్రు?  

మతత్యి 9:12 => ఆయన ఆ మాటవిని రోగులకేగాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు గదా. 

రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:18 => ఆయన చితత్మెరిగి, ధరమ్శాసత్రమందు ఉపదేశము పొందినవాడవై 

శేర్షఠ్మైనవాటిని మెచుచ్కొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

రోమీయులకు 2:20 => చీకటిలో ఉండువారికి వెలుగును, బుదిధ్హీనులకు శిక్షకుడను, బాలురకు 

ఉపాధాయ్యుడనై యునాన్నని నీయంతట నీవే ధైరయ్ము వహించుకొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:21 => ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగిలవదద్ని 

పర్కటించు నీవు దొంగిలెదవా? 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

రోమీయులకు 2:23 => ధరమ్శాసత్రమందు అతిశయించు నీవు ధరమ్శాసత్రము మీరుటవలన దేవుని 

అవమానపరచెదవా? 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

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

శరీరమునుండి ననెన్వడు విడిపించును? 

యెషయా 42:19 => నా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? నేను పంపు నా దూత తపప్ మరి 

ఎవడు చెవిటివాడు? నా భకుత్డు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? యెహోవా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు 

గుర్డిడ్వాడు?  
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యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 

2 పేతురు 1:9 => ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుదిధ్ కలిగిన సంగతి 

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

ఆదికాండము 3:7 => అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని 

తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 32:35 => అహరోను కలిప్ంచిన దూడను పర్జలు చేయించినందున యెహోవా 

వారిని బాధపెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:25 => పర్జలు విచచ్లవిడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో 

వారికి ఎగతాళి కలుగునటుల్ అహరోను విచచ్లవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెటిట్యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఆహాజు యూదాదేశమును దిగంబరినిగా చేసి యెహోవాకు 

దోర్హము చేసియుండెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలు రాజైన ఆహాజు చేసినదానినిబటిట్ యూదావారిని 

హీనపరచెను. 

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

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

ఇటల్నుచునన్ది 

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరుఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

యెషయా 42:18 => చెవిటివారలారా, వినుడి గుర్డిడ్వారలారా, మీరు గర్హించునటుల్ ఆలోచించుడి. 

యెషయా 46:12 => కఠినహృదయులై నీతికి దూరముగా ఉనన్వారలారా, నా మాట ఆలకించుడి 

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

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడడ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

యెహెజేక్లు 16:7 => మరియు నేల నాటబడిన చిగురు వృదిధ్యగునటుల్ నేను నినున్ వృదిధ్లోనికి 

తేగా నీవు ఎదిగి పెదద్దానవై ఆభరణభూషితురాలవైతివి; దిగంబరివై వసత్రహీనముగానునన్ నీకు సత్నము 

లేరప్డెను, తలవెండుర్కలు పెరిగెను. 

జెఫనాయ్ 1:17 => జనులు యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసిరి గనుక నేను వారి మీదికి ఉపదర్వము 

రపిప్ంపబోవుచునాన్ను; వారు గుర్డిడ్ వారివలె నడిచెదరు, వారి రకత్ము దుముమ్వలె కారును, వారి 

మాంసము పెంటవలె పారవేయబడును. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 
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మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 

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

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 

దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 

లూకా 11:35 => కాబటిట్ నీలోనుండు వెలుగు చీకటియై యుండకుండ చూచుకొనుము. 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరుఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 
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రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:7 => మీరు పర్తివిషయములో, అనగా విశావ్సమందును ఉపదేశమందును 

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:19 => మీరు వివేకులైయుండి సంతోషముతో అవివేకులను 

సహించుచునాన్రు. 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

1 యోహాను 1:6 => ఆయనతో కూడ సహవాసము గలవారమని చెపుప్కొని చీకటిలో నడిచినయెడల 

మనమబదధ్మాడుచు సతయ్మును జరిగింపకుందుము.  

1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 

వచనము 21 

నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ పర్కారము 

జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

కీరత్నలు 16:7 => నాకు ఆలోచనకరత్యైన యెహోవాను సుత్తించెదను రాతిర్ గడియలలో నా 

అంతరిందిర్యము నాకు బోధించుచునన్ది. 
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కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

కీరత్నలు 107:11 => బాధచేతను ఇనుప కటల్చేతను బంధింపబడినవారై చీకటిలోను 

మరణాంధకారములోను నివాసము చేయువారి హృదయమును  

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

పర్సంగి 8:2 => నీవు దేవునికి ఒటుట్పెటుట్కొంటివని జాఞ్పకము చేసికొని రాజుల కటట్డకు లోబడుమని 

నేను చెపుప్చునాన్ను. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళిల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 
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మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

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

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

1 కొరిందీయులకు 3:13 => వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది 

అగిన్చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెటిట్దో దానిని అగిన్యే పరీకిష్ంచును. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 
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పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

2 కొరిందీయులకు 5:3 => ఈ గుడారములోనునన్ మనము భారము మోసికొని మూలుగ్చునాన్ము. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమానము వెలల్డియగును నేను 

పర్తిదండన చేయుచు నరులను మనిన్ంపను. 

యిరిమ్యా 13:26 => కాబటిట్ నీ అవమానము కనబడునటుల్ నేను నీ బటట్ల చెంగులను నీ 

ముఖముమీదికి ఎతుత్చునాన్ను. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

మీకా 1:11 => షాఫీరు నివాసీ, దిగంబరివై అవమానము నొంది వెళిల్పొముమ్; జయనాను వారు 

బయలుదేరక నిలిచిరి, పర్లాపము బేతేజెలులో మొదలుపెటిట్ జరుగుచునన్ది. 

నహూము 3:5 => నీవు చేసిన అధిక జారతవ్మునుబటిట్ సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే నేను నీకు విరోధినైయునాన్ను, నీచెంగులు నీ ముఖము మీదికెతిత్ జనములకు నీ మానమును 

రాజయ్ములకు నీ యవమానమును నేను బయలుపరతును. 
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యోహాను 9:6 => ఆయన ఇటుల్ చెపిప్ నేలమీద ఉమిమ్వేసి, ఉమిమ్తో బురదచేసి, వాని కనున్లమీద ఆ 

బురద పూసి 

యోహాను 9:7 => నీవు సిలోయము కోనేటికి వెళిల్ అందులో కడుగుకొనుమని చెపెప్ను. సిలోయమను 

మాటకు పంపబడిన వాడని అరథ్ము. వాడు వెళిల్ కడుగుకొని చూపు గలవాడై వచెచ్ను. 

యోహాను 9:8 => కాబటిట్ పొరుగువారును, వాడు భిక్షకుడని అంతకుముందు చూచినవారును వీడు 

కూరుచ్ండి భిక్షమెతుత్కొనువాడు కాడా అనిరి. 

యోహాను 9:9 => వీడే అని కొందరును, వీడుకాడు, వీని పోలియునన్ యొకడని మరికొందరును 

అనిరి; వాడైతే నేనే యనెను. 

యోహాను 9:10 => వారు నీ కనున్లేలాగు తెరవబడెనని వాని నడుగగా 

యోహాను 9:11 => వాడు యేసు అను నొక మనుషుయ్డు బురదచేసి నా కనున్లమీద పూసి నీవు 

సిలోయమను కోనేటికి వెళిల్ కడుగుకొనుమని నాతో చెపెప్ను; నేను వెళిల్ కడుగుకొని చూపు 

పొందితిననెను. 

1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదుధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

1 యోహాను 2:21 => మీరు సతయ్మెరుగనివారైనందున నేను వార్యలేదు గాని, మీరు దానిని 

ఎరిగియునన్ందునను, ఏ అబదధ్మును సతయ్సంబంధమైనది కాదని యెరిగియునన్ందునను మీకు 

వార్యుచునాన్ను.  

1 యోహాను 2:22 => యేసు, కీర్సుత్ కాడని చెపుప్వాడు తపప్ ఎవడబదిధ్కుడు? తండిర్ని కుమారుని 

ఒపుప్కొనని వీడే కీర్సుత్విరోధి. 

1 యోహాను 2:23 => కుమారుని ఒపుప్కొనని పర్తివాడును తండిర్ని అంగీకరించువాడు కాడు; 

కుమారుని ఒపుప్కొనువాడు తండిర్ని అంగీకరించువాడు. 

1 యోహాను 2:24 => అయితే మీరు మొదటనుండి దేనిని వింటిరో అది మీలో నిలువనియుయ్డి; 

మీరు మొదటనుండి వినినది మీలో నిలిచినయెడల, మీరు కూడ కుమారుని యందును తండిర్ 

యందును నిలుతురు. 
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1 యోహాను 2:25 => నితయ్జీవము అనుగర్హింతుననునదియే ఆయన తానే మనకు చేసిన 

వాగాద్నము, 

1 యోహాను 2:26 => మిముమ్ను మోసపరచువారినిబటిట్ యీ సంగతులు మీకు వార్సియునాన్ను. 

1 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

ఆదికాండము 9:21 => పిమమ్ట దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్డై తన గుడారములో వసత్రహీనుడుగా 

నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 28:42 => మరియు వారి మానమును కపుప్కొనుటకు నీవు వారికి నారలాగులను 

కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 32:25 => పర్జలు విచచ్లవిడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో 

వారికి ఎగతాళి కలుగునటుల్ అహరోను విచచ్లవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెటిట్యుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:23 => అనగా అగిన్చేత చెడని సమసత్ వసుత్వులను మాతర్ము అగిన్లోవేసి 

తీయవలెను; అపుప్డు అవి పవితర్మగును. అయితే పాపపరిహార జలముచేతను వాటిని 

పవితర్పరచవలెను. అగిన్చేత చెడునటిట్ పర్తి వసుత్వును నీళల్లో వేసి తీయవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఆహాజు యూదాదేశమును దిగంబరినిగా చేసి యెహోవాకు 

దోర్హము చేసియుండెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలు రాజైన ఆహాజు చేసినదానినిబటిట్ యూదావారిని 

హీనపరచెను. 

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 
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కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 119:18 => నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతులను చూచునటుల్ నా కనున్లు 

తెరువుము.  

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

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

ఇటల్నుచునన్ది 

యెషయా 20:4 => అషూష్రు రాజు చెరపటట్బడిన ఐగుపీత్యులను, తమ దేశమునుండి కొనిపోబడిన 

కూషీయులను, పినన్లను పెదద్లను, దిగంబరులనుగాను చెపుప్లు లేనివారినిగాను పటుట్కొనిపోవును. 

ఐగుపీత్యులకు అవమానమగునటుల్ పిరుదులమీది వసత్ర మును ఆయన తీసివేసి వారిని కొనిపోవును. 

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 

యెషయా 42:7 => యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి 

పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్జనులకు వెలుగుగాను నినున్ 

నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 42:18 => చెవిటివారలారా, వినుడి గుర్డిడ్వారలారా, మీరు గర్హించునటుల్ ఆలోచించుడి. 

యెషయా 46:12 => కఠినహృదయులై నీతికి దూరముగా ఉనన్వారలారా, నా మాట ఆలకించుడి 

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

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  
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యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడడ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

విలాపవాకయ్ములు 1:8 => యెరూషలేము ఘోరమైన పాపము చేసెను అందుచేతను అది 

అపవితుర్రాలాయెను దాని ఘనపరచినవారందరు దాని మానమును చూచి దాని తృణీకరించుదురు. 

అది నిటూ ట్రుప్ విడుచుచు వెనుకకు తిరుగుచునన్ది  

యెహెజేక్లు 16:7 => మరియు నేల నాటబడిన చిగురు వృదిధ్యగునటుల్ నేను నినున్ వృదిధ్లోనికి 

తేగా నీవు ఎదిగి పెదద్దానవై ఆభరణభూషితురాలవైతివి; దిగంబరివై వసత్రహీనముగానునన్ నీకు సత్నము 

లేరప్డెను, తలవెండుర్కలు పెరిగెను. 

యెహెజేక్లు 16:36 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ విటకాండర్తో నీవు నీ సొముమ్ 

వయ్యపరచి నీవు వయ్భిచారము చేసి నీ మానము నీవు కనుపరచుకొనిన దానినిబటిట్యు, నీ 

విటకాండర్నుబటిట్యు, హేయ విగర్హములనుబటిట్యు, నీవు వాటికపప్గించిన నీ బిడడ్ల 

రకత్మునుబటిట్యు,  

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 9:12 => ఆయన ఆ మాటవిని రోగులకేగాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు గదా. 
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మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మారుక్ 8:23 => ఆయన ఆ గుర్డిడ్వాని చెయియ్పటుట్కొని ఊరివెలుపలికి తోడుకొనిపోయి, వాని 

కనున్లమీద ఉమిమ్వేసి, వానిమీద చేతులుంచి నీకేమైనను కనబడుచునన్దా? అని వానినడుగగా, 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 1:53 => ఆకలిగొనిన వారిని మంచి పదారథ్ములతో సంతృపిత్ పరచి ధనవంతులను 

వటిట్చేతులతో పంపివేసెను. 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 

దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 

లూకా 12:44 => అతడు తనకు కలిగినదానియంతటిమీద వాని ఉంచునని మీతో నిజముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 3:15 => ఒకని పని కాలిచ్వేయబడినయెడల వానికి నషట్ము కలుగును; అతడు 

తనమటుట్కు రకిష్ంపబడును గాని అగిన్లోనుండి తపిప్ంచుకొనన్టుట్ రకిష్ంపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:21 => మీతో కూడ కీర్సుత్నందు నిలిచియుండునటుల్గా మముమ్ను సిథ్రపరచి 

అభిషేకించినవాడు దేవుడే. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

1 యోహాను 1:6 => ఆయనతో కూడ సహవాసము గలవారమని చెపుప్కొని చీకటిలో నడిచినయెడల 

మనమబదధ్మాడుచు సతయ్మును జరిగింపకుందుము.  

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

వచనము 22 
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సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:5 => ఒకడు తన కుమారుని ఎటుల్ శికిష్ంచెనో అటే ల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్ శికిష్ంచువాడని నీవు తెలిసికొని 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

యోబు 5:17 => దేవుడు గదిద్ంచు మనుషుయ్డు ధనుయ్డు కాబటిట్ సరవ్శకుత్డగు దేవుని శిక్షను 

తృణీకరింపకుము. 

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

కీరత్నలు 39:11 => దోషములనుబటిట్ నీవు మనుషుయ్లను గదిద్ంపులతో శికిష్ంచునపుప్డు 

చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువలె నీవు వారి అందము చెడగొటెట్దవు నరులందరు వటిట్ ఊపిరివంటివారు. 

(సెలా.)  

కీరత్నలు 94:10 => అనుయ్జనులను శికిష్ంచువాడు మనుషుయ్లకు తెలివి నేరుప్వాడు దండింపక 

మానునా? 

సామెతలు 3:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు 

విసుకవదుద్. 

సామెతలు 3:12 => తండిర్ తనకు ఇషుట్డైన కుమారుని గదిద్ంచు రీతిగా యెహోవా తాను 

పేర్మించువారిని గదిద్ంచును. 

సామెతలు 15:10 => మారగ్ము విడిచినవానికి కఠినశిక్ష కలుగును గదిద్ంపును దేవ్షించువారు 

మరణము నొందుదురు. 

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 
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సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 

యెషయా 26:16 => యెహోవా, శర్మలో వారు నినున్ తలంచుకొనిరి నీ శిక్ష వారిమీద పడినందున 

వారు విశేషముగా దీన పార్రథ్నలు చేసిరి 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 7:28 => గనుక నీవు వారితో ఈలాగు చెపుప్ము వీరు తమ దేవుడైన యెహోవా మాట 

విననివారు, శిక్షకు లోబడనొలల్నివారు, కాబటిట్ నమమ్కము వారిలోనుండి తొలగిపోయియునన్ది, అది 

వారి నోట నుండకుండ కొటిట్వేయబడియునన్ది. 

యిరిమ్యా 10:24 => యెహోవా, నీవు ననున్ బొతిత్గా తగిగ్ంపకుండునటుల్ నీ కోపమునుబటిట్ ననున్ 

శికిష్ంపక నీ నాయ్యవిధినిబటిట్ ననున్ శికిష్ంపుము. 

యిరిమ్యా 30:11 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నినున్ రకిష్ంచుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నినున్ 

చెదరగొటిట్న జనములనిన్టిని నేను సమూలనాశనము చేసెదను గాని నినున్ సమూలనాశనము 

చేయను, అయితే ఏమాతర్మును నిరోద్షినిగా ఎంచకుండనే నినున్ మితముగా శికిష్ంచుదును. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

జెఫనాయ్ 3:2 => అది దేవుని మాట ఆలకించదు, శిక్షకు లోబడదు, యెహోవాయందు 

విశావ్సముంచదు, దాని దేవునియొదద్కు రాదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 
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హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

హెబీర్యులకు 12:6 => పర్భువు తాను పేర్మించువానిని శికిష్ంచి తాను సీవ్కరించు పర్తి కుమారుని 

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

హెబీర్యులకు 12:8 => కుమాళల్యిన వారందరు శిక్షలో పాలుపొందుచునాన్రు, మీరు 

పొందనియెడల దురీబ్జులేగాని కుమారులు కారు. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:11 => మరియు పర్సుత్తమందు సమసత్ శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని 

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

సంఖాయ్కాండము 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళిల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 25:12 => కాబటిట్ నీవు అతనితో ఇటల్నుము అతనితో నేను నా సమాధాన 

నిబంధనను చేయుచునాన్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 25:13 => అది నితయ్మైన యాజక నిబంధనగా అతనికిని అతని 

సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

యోహాను 2:17 => ఆయన శిషుయ్లు నీ యింటిని గూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచునని 

వార్యబడియునన్టుట్ జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

గలతీయులకు 4:18 => నేను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక యెలల్పుప్డును మంచి 

విషయములో ఆసకిత్గానుండుట యుకత్మే. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 
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పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

ఆదికాండము 14:12 => మరియు అబార్ము సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో 

కాపురముండెను గనుక అతనిని అతని ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోగా 

ఆదికాండము 20:16 => మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ 

రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ 

పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 

ఆదికాండము 29:25 => ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు 

చేసిన పని యేమిటి? రాహేలు కోసమే గదా నీకు కొలువు చేసితిని? ఎందుకు ననున్ 

మోసపుచిచ్తివనెను. 

2 సమూయేలు 12:14 => అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన 

శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  

2 సమూయేలు 24:12 => నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మూడు విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

1 రాజులు 13:21 => అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని పిలిచి యెహోవా 

ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:10 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మూడు విషయములు నేను 

నీయెదుట నుంచుచునాన్ను, వాటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనినయెడల దాని నీకు చేయుదును. 

Page  of 400 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

2 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆసా తన యేలుబడియందు ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమున 

పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొదద్ 

విచారణచేయక వైదుయ్లను పటుట్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:1 => ఇది యయిన తరువాత మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

మెయోనీయులలో కొందరును దండెతిత్ యెహోషాపాతుమీదికి వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:37 => అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు కుమారుడునగు 

ఎలీయెజెరు నీవు అహజాయ్తో సేన్హము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భంగము 

చేయునని యెహోషాపాతుమీద పర్వచనమొకటి చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీ ష్షునకు వెళల్జాలకుండ 

బదద్లైపోయెను. 

యోబు 22:4 => ఆయనయందు భయభకుత్లు కలిగియునన్ందున ఆయన నినున్ గదిద్ంచునా? నీ 

భయభకుత్లనుబటిట్ ఆయన నీతో వాయ్జెయ్మాడునా? 

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

యోబు 35:15 => ఆయన కోపముతో దండింపక పోయినందునను నిశచ్యముగా 

దురహంకారమును ఆయన గురిత్ంపక పోయినందునను  

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

నీతిమారగ్ములలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

కీరత్నలు 73:5 => ఇతరులకు కలుగు ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుటుట్నటుల్ వారికి 

తెగులు పుటట్దు. 
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కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 

కీరత్నలు 94:12 => యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నీవు బోధించువాడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 119:75 => యెహోవా, నీ తీరుప్లు నాయ్యమైనవనియు విశావ్సయ్త గలవాడవై నీవు ననున్ 

శర్మపరచితివనియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 17:10 => బుదిధ్హీనునికి నూరుదెబబ్లు నాటునంతకంటె బుదిధ్మంతునికి ఒక 

గదిద్ంపుమాట లోతుగా నాటును. 

సామెతలు 19:25 => అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జాఞ్నము లేనివారు జాఞ్నము నొందుదురు 

వివేకులను గదిద్ంచినయెడల వారు జాఞ్నవృదిధ్ నొందుదురు. 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

పర్సంగి 7:5 => బుదిధ్హీనుల పాటలు వినుటకంటె జాఞ్నుల గదిద్ంపు వినుట మేలు. 

పరమగీతము 5:6 => నా పిర్యునికి నేను తలుపు తీయునంతలో అతడు వెళిల్పోయెను అతని మాట 

వినుటతోనే నా పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను నేనతని వెదకినను అతడు కనబడకపోయెను నేను పిలిచినను 

అతడు పలుకలేదు.  

యెషయా 1:25 => నా హసత్ము నీమీద పెటిట్ కాష్రము వేసి నీ మషుట్ను నిరమ్లము చేసి నీలో కలిపిన 

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

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

కనుటకు శకిత్ చాలదు. 

యెషయా 48:10 => నేను నినున్ పుటము వేసితిని వెండిని వేసినటుల్ కాదు ఇబబ్ంది కొలిమిలో నినున్ 

పరీకిష్ంచితిని 

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

మేలుకలుగవలెనని ఈ సథ్లమునుండి నేను కలీద్యుల దేశమునకు చెరగా పంపు యూదులను, ఒకడు 

ఈ మంచి అంజూరపు పండల్ను లక్షయ్పెటుట్నటుల్ లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను.  

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

నినున్ చెదరగొటిట్తినో ఆ సమసత్ దేశపర్జలను సమూల నాశనము చేసెదను అయితే నినున్ సమూల 

నాశనము చేయను నినున్ శికిష్ంపక విడువను గాని నాయ్యమునుబటిట్ నినున్ శికిష్ంచెదను ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

హోషేయ 5:2 => వారు మితి లేకుండ తిరుగుబాటు చేసిరి గనుక నేను వారినందరిని శికిష్ంతును. 

హోషేయ 7:12 => వారు వెళల్గా నేను వారిపైని నా వల వేయుదును, ఆకాశపకుష్లను ఒకడు 

కొటిట్నటుట్ వారిని పడగొటుట్దును, వారి సమాజమునకు నేను పర్కటించిన పర్కారము నేను వారిని 

శికిష్ంతును. 

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

చేయుదురు. 

యోనా 4:8 => మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ంచెను. యోనా తలకు 

ఎండదెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్సిలిల్ బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు మేలనుకొనెను. 
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మీకా 6:9 => ఆలకించుడి; యెహోవా పటట్ణమునకు పర్కటన చేయుచునాన్డు. జాఞ్నము గలవాడు నీ 

నామమును లక్షయ్పెటుట్ను, శిక్షనుగూరిచ్న వారత్ను శిక్షను నిరణ్యించిన వానినిగూరిచ్న వారత్ను 

ఆలకించుడి 

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

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

మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్ కటుట్కొనుటకు తవ్రపడుటచేతనే గదా.  

మతత్యి 16:9 => మీరింకను గర్హింపలేదా? అయిదు రొటెట్లు అయిదువేలమందికి 

పంచిపెటిట్నపుప్డు ఎనిన్ గంపెళుల్ ఎతిత్తిరో అదియైనను 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

మారుక్ 4:13 => మరియు ఈ ఉపమానము మీకు తెలియలేదా? ఆలాగైతే ఉపమానములనిన్యు 

మీకేలాగు తెలియుననెను. 

మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

మారుక్ 16:14 => పిమమ్ట పదునొకండుమంది శిషుయ్లు భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన 

వారికి పర్తయ్క్షమై, తాను లేచిన తరువాత తనున్ చూచినవారి మాట నమమ్నందున వారి అపనమిమ్క 

నిమితత్మును హృదయకాఠినయ్ము నిమితత్మును వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 1:20 => మరియు నా మాటలు వాటి కాలమందు నెరవేరును; నీవు వాటిని నమమ్లేదు గనుక 

ఈ సంగతులు జరుగు దినము వరకు నీవు మాటలాడక మౌనివై యుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

యోహాను 11:3 => అతని అకక్ చెలెల్ండుర్ పర్భువా, యిదిగో నీవు పేర్మించువాడు రోగియై 

యునాన్డని ఆయనయొదద్కు వరత్మానము పంపిరి. 
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యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

యోహాను 16:27 => మీరు ననున్ పేర్మించి, నేను దేవునియొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్తినని 

నమిమ్తిరి గనుక తండిర్ తానే మిముమ్ను పేర్మించుచునాన్డు. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 11:30 => ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగులునై యునాన్రు; 

చాలమంది నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 16:24 => కీర్సుత్యేసునందలి నా పేర్మ మీయందరితో ఉండును గాక. ఆమేన . 

2 కొరిందీయులకు 7:8 => నేను వార్సిన పతిర్కవలన మిముమ్ను దుఃఖపెటిట్నందున విచారపడను; 

నాకు విచారము కలిగినను ఆ పతిర్క మిముమ్ను సవ్లప్కాలముమటుట్కే దుఃఖపెటెట్ నని 

తెలిసికొనియునాన్ను. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

హెబీర్యులకు 12:6 => పర్భువు తాను పేర్మించువానిని శికిష్ంచి తాను సీవ్కరించు పర్తి కుమారుని 

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 
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పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 
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వచనము 1 

ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

పరమగీతము 5:3 => నేను వసత్రము తీసివేసితిని నేను మరల దాని ధరింపనేల? నా పాదములు 

కడుగుకొంటిని నేను మరల వాటిని మురికి చేయనేల?  

పరమగీతము 5:4 => తలుపుసందులో నా పిర్యుడు చెయియ్యుంచగా నా అంతరంగము 

అతనియెడల జాలిగొనెను. 

లూకా 12:36 => తమ పర్భువు పెండిల్విందునుండి వచిచ్ తటట్గానే అతనికి తలుపు తీయుటకు 

అతడెపుప్డు వచుచ్నో అని అతనికొరకు ఎదురుచూచు మనుషుయ్లవలె ఉండుడి. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 14:22 => ఇసక్రియోతు కాని యూదా పర్భువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాతర్మే 

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

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

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 
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పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 17:8 => అంతేకాక నేను భోజనము చేయుటకు ఏమైనను సిదధ్పరచి, నడుము కటుట్కొని నేను 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనువరకు నాకు పరిచారము చేయుము; అటుతరువాత నీవు అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనవచుచ్నని వానితో చెపుప్ను గాని 

ఆదికాండము 18:8 => తరువాత అతడు వెనన్ను పాలను తాను సిదధ్ము చేయించిన దూడను తెచిచ్ 

వారియెదుట పెటిట్ వారు భోజనము చేయుచుండగా వారియొదద్ ఆ చెటుట్కిర్ంద నిలుచుండెను. 

నిరగ్మకాండము 25:29 => మరియు నీవు దాని పళె ల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను 

పానీయారప్ణముకు పాతర్లను దానికి చేయవలెను; మేలిమి బంగారుతో వాటిని చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 2:7 => నేను నీ సహోదరుడైన అబా ష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన 

బరిజ్లల్యి కుమారులు నా సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ 

భోజనము చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము. 

1 రాజులు 22:52 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించి,తన తలిదండుర్లిదద్రి 

పర్వరత్నను, ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము 

పర్వరత్నను అనుసరించి పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => అతని బలల్మీది భోజనపదారథ్ములను, అతని సేవకులు 

కూరుచ్ండుటను , అతని యుపచారులు కనిపెటుట్టను వారి వసత్రములను , అతనికి 

గినెన్లనందించువారిని వారి వసత్రములను, యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను 

చూచినపుప్డు, ఆమె విసమ్యమొంది రాజుతో ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 95:7 => రండి నమసాక్రము చేసి సాగిలపడుదము మనలను సృజించిన యెహోవా 

సనిన్ధిని మోకరించుదము నేడు మీరు ఆయన మాట నంగీకరించినయెడల ఎంత మేలు. 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

పరమగీతము 1:12 => రాజు విందుకు కూరుచ్ండియుండగా నా పరిమళతైలపు సువాసన 

వాయ్పించెను. 

పరమగీతము 2:4 => అతడు ననున్ విందుశాలకు తోడుకొనిపోయెను నామీద పేర్మను ధవ్జముగా 

ఎతెత్ను. 

పరమగీతము 2:8 => ఆలకించుడి; నా పిర్యుని సవ్రము వినబడుచునన్ది ఇదిగో అతడు 

వచుచ్చునాన్డు గంతులువేయుచు కొండలమీదను ఎగసిదాటుచు మెటట్లమీదను అతడు 

వచుచ్చునాన్డు. 

పరమగీతము 5:5 => నా పిర్యునికి తలుపు తీయ లేచితిని నాచేతులనుండియు నా వేర్ళల్నుండియు 

జటామాంసి గడియలమీద సర్వించెను 

యెహెజేక్లు 41:22 => బలిపీఠము కఱఱ్తో చేయబడెను, దాని యెతుత్ మూడు మూరలు, నిడివి 

రెండు మూరలు, దాని పీఠమును మూలలును పర్కక్లును మార్నితో చేయబడినవి; ఇది యెహోవా 

సముఖమందుండు బలల్ అని అతడు నాతో చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 44:3 => అధిపతియగువాడు తన ఆధిపతయ్మునుబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆహారము 

భుజించునపుప్డు అతడచచ్ట కూరుచ్ండును ; అతడైతే మంటప మారగ్ముగా పర్వేశించి 

మంటపమారగ్ముగా బయటికిపోవలెను. 
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మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మారుక్ 14:14 => వాని వెంటబోయి వాడు ఎకక్డ పర్వేశించునో ఆ యింటి యజమానుని చూచి 

నేను నా శిషుయ్లతో కూడ పసాక్ను భుజించుటకు నా విడిదిగది యెకక్డనని బోధకుడడుగుచునాన్డని 

చెపుప్డి. 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

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

పిలిచెను. 

లూకా 19:5 => యేసు ఆ చోటికి వచిచ్నపుప్డు, కనున్లెతిత్ చూచి జకక్యాయ్ తవ్రగా దిగుము, నేడు 

నేను నీ యింట నుండవలసియునన్దని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 22:11 => నేను నా శిషుయ్లతో కూడ పసాక్ను భుజించుటకు విడిదిగది యెకక్డనని 

బోధకుడు నినన్డుగుచునాన్డని యింటి యజమానునితో చెపుప్డి. 

యోహాను 1:39 => వచిచ్ చూడుడని ఆయన వారితో చెపప్గా వారు వెళిల్, ఆయన కాపురమునన్ 

సథ్లము చూచి, ఆ దినము ఆయనయొదద్ బసచేసిరి. అపుప్డు పగలు రమారమి నాలుగు గంటల వేళ 

ఆయెను. 

యోహాను 2:2 => యేసు తలిల్ అకక్డ ఉండెను; యేసును ఆయన శిషుయ్లును ఆ వివాహమునకు 

పిలువబడిరి. 

యోహాను 4:40 => ఆ సమరయులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, తమయొదద్ ఉండుమని ఆయనను 

వేడుకొనిరి గనుక ఆయన అకక్డ రెండు దినములుండెను. 

యోహాను 6:21 => కనుక ఆయనను దోనెమీద ఎకిక్ంచుకొనుటకు వారిషట్పడిరి. వెంటనే ఆ దోనె 

వారు వెళుల్చునన్ పర్దేశమునకు చేరెను. 
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యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 10:3 => అతనికి దావ్రపాలకుడు తలుపు తీయును, గొఱఱ్లు అతని సవ్రము వినును, 

అతడు తన సొంత గొఱఱ్లను పేరుపెటిట్ పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును. 

యోహాను 10:16 => ఈ దొడిడ్వి కాని వేరే గొఱఱ్లును నాకు కలవు; వాటినికూడ నేను తోడుకొని 

రావలెను, అవి నా సవ్రము వినును, అపుప్డు మంద ఒకక్టియు గొఱఱ్ల కాపరి ఒకక్డును అగును. 

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

వెంబడించును. 

యోహాను 12:2 => మారత్ ఉపచారము చేసెను; లాజరు ఆయనతో కూడ భోజమునకు 

కూరుచ్నన్వారిలో ఒకడు. 

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

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:6 => కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన 

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 
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ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

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

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

వచనము 2 

వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి యుండెను. 

సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 
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పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 2:27 => అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె 

పగులగొటట్బడుదురు; 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:2 => పరిశుదుధ్లు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్దురని మీరెరుగరా? మీవలన 

లోకమునకు తీరుప్ జరుగవలసియుండగా, మికిక్లి అలప్మైన సంగతులనుగూరిచ్ తీరుప్ తీరుచ్టకు 

మీకు యోగయ్త లేదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:3 => మనము దేవదూతలకు తీరుప్ తీరుచ్దుమని యెరుగరా? ఈ జీవన 

సంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మరిముఖయ్ముగా తీరుప్ తీరచ్వచుచ్ను గదా? 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 
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పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:7 => ఆయన వచిచ్ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని కుడిచేతిలో నుండి ఆ 

గర్ంథమును తీసికొనెను. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 
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ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12 => కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, 

నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, 

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:18 => ఇటువలెనే మీరును ఆనందించి నాతోకూడ సంతోషించుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:20 => మీ కేష్మవిషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతనివంటివాడెవడును 

నాయొదద్ లేడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 17:25 => ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు వచుచ్చునన్ ఆ మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుటకై వాడు బయలుదేరుచునాన్డు, వానిని చంపినవానికి రాజు బహుగ 

ఐశవ్రయ్ము కలుగజేసి తన కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్ ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో 

సవ్తంతుర్లుగా చేయుననగా 

1 రాజులు 2:7 => నేను నీ సహోదరుడైన అబా ష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన 

బరిజ్లల్యి కుమారులు నా సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ 

భోజనము చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము. 
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ఎసేత్రు 5:1 => మూడవ దినమందు ఎసేత్రు రాజభూషణములు ధరించుకొని, రాజునగరు యొకక్ 

ఆవరణములో రాజు సనిన్ధికి వెళిల్ నిలిచెను. రాజనగరు దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ 

రాజావరణములో తన రాజాసనముమీద రాజు కూరుచ్నియుండెను. 

కీరత్నలు 16:6 => మనోహర సథ్లములలో నాకు పాలు పార్పిత్ంచెను శేర్షఠ్మైన సావ్సథ్య్ము నాకు 

కలిగెను. 

కీరత్నలు 18:29 => నీ సహాయమువలన నేను సైనయ్మును జయింతును. నా దేవుని సహాయమువలన 

పార్కారమును దాటుదును. 

కీరత్నలు 45:15 => ఉతాస్హసంతోషములతో వారు వచుచ్చునాన్రు రాజనగరులో 

పర్వేశించుచునాన్రు. 

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

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

కీరత్నలు 149:9 => విధింపబడిన తీరుప్ వారిమీద నడుపుటకును వారిచేతిలో రెండంచులుగల 

ఖడగ్మునన్ది. ఆయన భకుత్లకందరికి ఘనత యిదే యెహోవాను సుత్తించుడి.  

సామెతలు 4:9 => అది నీ తలకు అందమైన మాలికకటుట్ను పర్కాశమానమైన కిరీటమును నీకు 

దయచేయును. 

సామెతలు 16:32 => పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షుఠ్డు పటట్ణము 

పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షుఠ్డు 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

Page  of 418 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యెషయా 22:23 => దిటట్మైనచోట మేకు కొటిట్నటుట్ నేను అతని సిథ్రపరచెదను అతడు తన పితరుల 

కుటుంబమునకు మానయ్తగల సింహాసనముగా నుండును. 

యిరిమ్యా 17:12 => ఉనన్తసథ్లముననుండు మహిమగల సింహాసనము మొదటినుండి మా 

పరిశుదాధ్లయ సాథ్నము. 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

హోషేయ 11:12 => ఎఫార్యిమువారు అబదధ్ములతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; ఇశార్యేలువారు 

మోసకిర్యలతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; యూదావారు నిరాటంకముగా దేవునిమీద తిరుగుబాటు 

చేయుదురు, నమమ్కమైన పరిశుదధ్ దేవునిమీద తిరుగబడుదురు. 

జెకరాయ్ 3:7 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా మారగ్ములలొ 

నడుచుచు నేను నీకపప్గించిన దానిని భదర్ముగా గైకొనినయెడల, నీవు నా మందిరముమీద అధికారివై 

నా ఆవరణములను కాపాడువాడవగుదువు; మరియు ఇకక్డ నిలువబడు వారికి కలిగినటుల్ నా సనిన్ధిని 

నిలుచు భాగయ్ము నీకితుత్ను. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

Page  of 419 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

మతత్యి 24:47 => అతడు తన యావదాసిత్మీద వానినుంచునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడడ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 18:30 => ఇహమందు చాలరెటుల్ను పరమందు నితయ్జీవమును పొందకపోడని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:32 => దేవుడు ఆయనయందు మహిమపరచబడినయెడల, దేవుడు తనయందు 

ఆయనను మహిమపరచును; వెంటనే ఆయనను మహిమపరచును. 
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యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

యోహాను 14:3 => నేను వెళిల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

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

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:49 => ఇవనిన్యు నా హసత్కృతములు కావా? అని పర్భువు 

చెపుప్చునాన్డు 

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

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

ఎఫెసీయులకు 2:6 => కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన 

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 
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ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరుణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి 

సిథ్రపడి, సమసత్ పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 8:1 => మేము వివరించుచునన్ సంగతులలోని సారాంశమేదనగా. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 11:12 => అపుప్డు ఇకక్డికి ఎకిక్రండని పరలోకమునుండి గొపప్ సవ్రము తమతో చెపుప్ట 

వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు 

వారిని చూచిరి 
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పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 3 

ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము వలె పర్కాశించు 

ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 

పర్కటన 3:6 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:13 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => ఆసా, యూదావారలారా, బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా 

మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షపువారైనయెడల ఆయన మీ పక్షమున నుండును; మీరు 
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ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు పర్తయ్క్షమగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

యిరిమ్యా 29:1 => రాజైన యెకోనాయ్ తలిల్యగు రాణియు, రాజ పరివారమును, 

యెహెజేక్లు 44:15 => ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంపగా నా పరిశుదధ్సథ్ల సంరక్షణను కనిపెటుట్ 

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 1:2 => సకల జనులారా, ఆలకించుడి, భూమీ, నీవును నీలో నునన్ సమసత్మును చెవియొగిగ్ 

వినుడి; పర్భువగు యెహోవా మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు, పరిశుదాద్లయములో నుండి 

పర్భువు మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు. 

మతత్యి 11:15 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

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

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

మారుక్ 4:9 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

1 యోహాను 2:14 => చినన్పిలల్లారా, మీరు తండిర్ని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

యౌవనసుథ్లారా, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాకయ్ము మీయందు నిలుచుచునన్ది; మీరు దుషుట్ని 

జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

పర్కటన 1:19 => కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 
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పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

వచనము 4 

సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ సింహాసనములందు ఇరువది 

నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై 

కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

మతత్యి 3:16 => యేసు బాపిత్సమ్ము పొందిన వెంటనే నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచెచ్ను; ఇదిగో 

ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆతమ్ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచుచ్ట చూచెను. 

మారుక్ 1:10 => వెంటనే ఆయన నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచుచ్చుండగా ఆకాశము 

చీలచ్బడుటయు, పరిశుదాధ్తమ్ పావురమువలె తనమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

లూకా 3:21 => పర్జలందరును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు యేసు కూడ బాపిత్సమ్ము పొంది పార్రథ్న 

చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 
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పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 11:12 => అపుప్డు ఇకక్డికి ఎకిక్రండని పరలోకమునుండి గొపప్ సవ్రము తమతో చెపుప్ట 

వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు 

వారిని చూచిరి 

నిరగ్మకాండము 19:24 => అందుకు యెహోవా నీవు దిగి వెళుల్ము, నీవును నీతో అహరోనును ఎకిక్ 

రావలెను. అయితే యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యాజకులును పర్జలును ఆయన యొదద్కు 

వచుచ్టకు మేరను మీరకూడదు; ఆయన వారిమీద పడునేమో అని అతనితో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 24:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు కొండయెకిక్ నాయొదద్కు 

వచిచ్ అచచ్టనుండుము; నీవు వారికి బోధించునటుల్ నేను వార్సిన ఆజఞ్లను, ధరమ్శాసత్రమును, 

రాతిపలకలను నీకిచెచ్దననగా 

నిరగ్మకాండము 34:2 => ఉదయమునకు నీవు సిదధ్పడి ఉదయమున సీనాయి కొండయెకిక్ అకక్డ 

శిఖరముమీద నా సనిన్ధిని నిలిచియుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 34:3 => ఏ నరుడును నీతో ఈ కొండకు రాకూడదు; ఏ నరుడును ఈ కొండమీద 

ఎకక్డనైనను కనబడకూడదు; ఈ కొండయెదుట గొఱఱ్లైనను ఎదుద్లైనను మేయకూడదని సెలవిచెచ్ను.  

పర్కటన 1:19 => కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 
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ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 49:1 => యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, 

అంతయ్ దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

సామెతలు 25:7 => నీ కనున్లు చూచిన పర్ధాని యెదుట ఒకడు నినున్ తగిగ్ంచుటకంటె ఇకక్డికి 

ఎకిక్ రమమ్ని అతడు నీతో చెపుప్ట నీకు మేలు గదా. 

యెషయా 48:6 => నీవు ఆ సంగతి వినియునాన్వు ఇదంతయు ఆలోచించుము అది నిజమని మీరు 

ఒపుప్కొనవలెను గదా? తెలియని మరుగైన కొర్తత్సంగతులు నేనికమీదట నీకు తెలియజేయుచునాన్ను  

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

యెహెజేక్లు 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 9:22 => అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇటల్నెను దానియేలూ, 

నీకు గర్హింప శకిత్ ఇచుచ్టకు నేను వచిచ్తిని. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

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

దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. అదివచిచ్ అగాధమైన మహాజలమును మింగివేసి, సావ్సథ్య్మును 

మింగ మొదలుపెటిట్నపుప్డు  

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

పర్కటన 5:4 => ఆ గర్ంథము విపుప్టకైనను చూచుటకైనను యోగుయ్డెవడును కనబడనందున నేను 

బహుగా ఏడుచ్చుండగా 

పర్కటన 7:1 => అటుతరువాత భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు దేవదూతలు 

నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముదర్ముమీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ 

భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా చూచితిని 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 
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వచనము 5 

ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ 

సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 21:10 => ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, 

యెరూషలేము అను పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి 

దిగివచుచ్ట నాకు చూపెను. 

యెహెజేక్లు 3:12 => అంతలో ఆతమ్ ననెన్తిత్కొనిపోగా యెహోవా పర్భావమునకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక అను శబద్మొకటి ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలుకుట 

నేను వింటిని. 

యెహెజేక్లు 3:13 => మరియు ఆ జంతువుల రెకక్లు ఒక దానికొకటి తగులుటవలన కలుగు 

చపుప్డును వాటి పర్కక్నునన్ చకర్ముల ధవ్నియు గొపప్ సందడి జరుగుచునన్టుల్గా నాకు వినబడెను 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

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

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

Page  of 430 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యిరిమ్యా 17:12 => ఉనన్తసథ్లముననుండు మహిమగల సింహాసనము మొదటినుండి మా 

పరిశుదాధ్లయ సాథ్నము. 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:1 => నేను చూచుచుండగా కెరూబులకు పైగానునన్ ఆకాశమండలము 

వంటిదానిలో నీలకాంతమయమైన సింహాసనమువంటిదొకటి అగుపడెను. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 5:1 => మరియు లోపటను వెలుపటను వార్త కలిగి, యేడు ముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ 

యొక గర్ంథము సింహాసనమునందు ఆసీసుడై యుండువాని కుడిచేత చూచితిని. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:7 => ఆయన వచిచ్ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని కుడిచేతిలో నుండి ఆ 

గర్ంథమును తీసికొనెను. 

Page  of 431 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

Page  of 432 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

పర్కటన 12:5 => సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె 

కనగా, ఆమె శిశువు దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

పర్కటన 22:2 => ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది 

యొకక్ ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు 

కాయును. ఆ వృక్షము యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

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

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 
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యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 8:1 => మేము వివరించుచునన్ సంగతులలోని సారాంశమేదనగా. 

సంఖాయ్కాండము 2:2 => ఇశార్యేలీయులందరు తమ తమ పితరుల కుటుంబముల టెకెక్ములను 

పటుట్కొని తమ తమ ధవ్జమునొదద్ దిగవలెను, వారు పర్తయ్క్షపు గుడారమునకెదురుగా దానిచుటుట్ 

దిగవలెను. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 8:3 => మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా 

ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్ , నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా 

యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో 

ననున్ దించెను. 

మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

వచనము 6 

మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ 

సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక కనున్లతో నిండిన నాలుగు 

జీవులుండెను. 

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:19 => ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో 

అలంకరింపబడి యుండెను. మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది 

యమునా రాయి, నాలుగవది పచచ్, 

పర్కటన 21:20 => అయిదవది వైడూరయ్ము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువరణ్ రతన్ము, ఎనిమిదవది 

గోమేధికము, తొమిమ్దవది పుషయ్రాగము, పదియవది సువరణ్ల శునీయము, పదకొండవది 

పదమ్రాగము, 

Page  of 435 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

ఆదికాండము 9:13 => మేఘములో నా ధనుసుస్ను ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధయ్ 

నిబంధనకు గురుతుగా నుండును. 

ఆదికాండము 9:14 => భూమిపైకి నేను మేఘమును రపిప్ంచునపుప్డు ఆ ధనుసుస్ మేఘములో 

కనబడును. 

ఆదికాండము 9:15 => అపుప్డు నాకును మీకును సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్నునన్ నా 

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును గనుక సమసత్ శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు 

పర్వాహముగా నీళుల్ రావు 

ఆదికాండము 9:16 => ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద 

నునన్ సమసత్ శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందుననెను. 
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యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

పర్కటన 21:19 => ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో 

అలంకరింపబడి యుండెను. మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది 

యమునా రాయి, నాలుగవది పచచ్, 

నిరగ్మకాండము 28:18 => పదమ్రాగ నీల సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ రెండవది; 

నిరగ్మకాండము 39:11 => పదమ్రాగ నీల సూరయ్కాంత మణులు గల పంకిత్ రెండవది; 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

నిరగ్మకాండము 28:20 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ 

నాలుగవది. వాటిని బంగారు జవలలో పొదగవలెను. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 
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యెహెజేక్లు 1:22 => మరియు జీవుల తలలపైన ఆకాశమండలము వంటి విశాలత 

యునన్టుట్ండెను. అది తళతళలాడు సఫ్టికముతో సమానమై వాటి తలలకు పైగా వాయ్పించియుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:1 => నేను చూచుచుండగా కెరూబులకు పైగానునన్ ఆకాశమండలము 

వంటిదానిలో నీలకాంతమయమైన సింహాసనమువంటిదొకటి అగుపడెను. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

పర్కటన 5:1 => మరియు లోపటను వెలుపటను వార్త కలిగి, యేడు ముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ 

యొక గర్ంథము సింహాసనమునందు ఆసీసుడై యుండువాని కుడిచేత చూచితిని. 

పర్కటన 5:7 => ఆయన వచిచ్ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని కుడిచేతిలో నుండి ఆ 

గర్ంథమును తీసికొనెను. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

వచనము 7 

మొదటి జీవి సింహము వంటిది; రెండవ జీవి దూడ వంటిది;మూడవ జీవి మనుషుయ్ని ముఖమువంటి 

ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

పర్కటన 11:16 => అంతట దేవుని యెదుట సింహాసనాసీనులగు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు 

సాషాట్ంగపడి దేవునికి నమసాక్రముచేసి 

Page  of 438 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 
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పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 9:7 => ఆ మిడతల రూపములు యుదధ్మునకు సిదధ్పరచబడిన గుఱఱ్ములను పోలియునన్వి. 

బంగారమువలె మెరయు కిరీటములవంటివి వాటి తలలమీద ఉండెను; వాటి ముఖములు మనుషయ్ 

ముఖములవంటివి, 
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ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

కీరత్నలు 21:3 => శేర్యసక్రమైన ఆశీరావ్దములతో నీవు అతనిని ఎదురొక్నుచునాన్వు అతని 

తలమీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచియునాన్వు. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => అపుప్డు వారు రాజకుమారుని బయటికి తోడుకొనివచిచ్, 

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

యెహెజేక్లు 44:17 => వారు లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ములలోనికి వచుచ్నపుప్డు జనుపనారబటట్లు 

ధరించుకొనవలెను. లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ములదావ్రా వారు మందిరమున పర్వేశించి 

పరిచరయ్చేయునపుప్డెలల్ బొచుచ్చేత చేసిన బటట్లు వారు ధరింపకూడదు. 

జెకరాయ్ 3:5 => అతని తలమీద తెలల్ని పాగా పెటిట్ంచుడని నేను మనవిచేయగా వారు అతని తలమీద 

తెలల్ని పాగాపెటిట్ వసత్రములతో అతనిని అలంకరించిరి; యెహోవా దూత దగగ్ర నిలుచుండెను. 
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1 కొరిందీయులకు 9:25 => మరియు పందెమందు పోరాడు పర్తివాడు అనిన్ విషయములయందు 

మితముగా ఉండును. వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును, మనమైతే అక్షయమగు 

కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉనాన్ము. 

1 తిమోతి 5:1 => వృదుధ్ని గదిద్ంపక తండిర్గా భావించి అతని హెచచ్రించుము. 

2 తిమోతి 2:5 => మరియు జెటిట్యైనవాడు పోరాడునపుప్డు, నియమపర్కారము పోరాడకుంటే 

వానికి కిరీటము దొరకదు. 

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

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 
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వచనము 8 

ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల లోపటను కనున్లతో 

నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు 

పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:18 => పర్జలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ బూర ధవ్నియు ఆ పరవ్త 

ధూమమును చూచి, భయపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇటల్నిరి 

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

పుటిట్ంచెను వడగండుల్ను మండుచునన్ నిపుప్లును రాలెను. 

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

మెండుగా మెరపించి వారిని ఓడగొటెట్ను. 
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కీరత్నలు 68:35 => తన పరిశుదధ్ సథ్లములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశార్యేలు దేవుడే తన పర్జలకు 

బలపరాకర్మముల ననుగర్హించుచునాన్డు దేవుడు సుత్తినొందును గాక. 

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

సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; భూమాయ్కాశములు వణకుచునన్వి. అయితే యెహోవా తన జనులకు 

ఆశర్యమగును, ఇశార్యేలీయులకు దురగ్ముగా ఉండును. 

హెబీర్యులకు 12:18 => సృప్శించి తెలిసికొనదగినటిట్యు, మండుచునన్టిట్యు కొండకును, 

అగిన్కిని, కారు మేఘమునకును, గాఢాంధకారమునకును, తుపానుకును, 

హెబీర్యులకు 12:19 => బూరధవ్నికిని, మాటల ధవ్నికిని మీరు వచిచ్యుండలేదు. ఒక 

జంతువైనను ఆ కొండను తాకినయెడల రాళల్తో కొటట్బడవలెనని ఆజాఞ్పించిన మాటకు వారు తాళలేక, 

హెబీర్యులకు 12:20 => ఆ ధవ్ని వినినవారు మరి ఏ మాటయు తమతో చెపప్వలదని 

బతిమాలుకొనిరి. 

హెబీర్యులకు 12:21 => మరియు ఆ దరశ్నమెంతో భయంకరముగా ఉనన్ందున మోషే నేను 

మికిక్లి భయపడి వణకుచునాన్ననెను. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

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

నేనింకొకసారి భూమిని మాతర్మే కాక ఆకాశమును కూడ కంపింపచేతును అని మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:27 => ఇంకొకసారి అను మాట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు 

నిమితత్ము అవి సృషిట్ంపబడినవనన్టుట్ చలింపచేయబడినవి బొతిత్గా తీసివేయబడునని 

అరధ్మిచుచ్చునన్ది. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

హెబీర్యులకు 12:29 => ఏలయనగా మన దేవుడు దహించు అగిన్యైయునాన్డు. 

ఆదికాండము 15:7 => మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ దాని 

నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి నినున్ ఇవతలకు తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే 

అని చెపిప్నపుప్డు 

నిరగ్మకాండము 37:23 => మరియు అతడు దాని యేడు పర్దీపములను దాని కతెత్రను దాని 

పటుట్కారును దాని కతెత్రచిపప్ను మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:20 => వాటినిగూరిచ్న విధిపర్కారము గరాభ్లయము ఎదుట 

వెలుగుచుండుటకై పర్శసత్మైన బంగారపు దీపసత్ంభములను, 

యెహెజేక్లు 1:13 => ఆ జీవుల రూపములు మండుచునన్ నిపుప్లతోను దివిటీలతోను 

సమానములు; ఆ అగిన్ జీవుల మధయ్ను ఇటు అటు వాయ్పించెను, ఆ అగిన్ అతికాంతిగా ఉండెను, 

అగిన్లోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను. 

జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 

జెకరాయ్ 4:11 => దీపసత్ంభమునకు ఇరుపర్కక్లనుండు ఈ రెండు ఒలీవచెటుల్ ఏమిటివనియు, 
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జెకరాయ్ 4:12 => రెండు బంగారపు కొముమ్లలోనుండి సువరణ్ తైలమును కుమమ్రించు ఒలీవ 

చెటల్కునన్ రెండు కొమమ్లును ఏమిటివనియు నేనతనిని నడుగగా 

జెకరాయ్ 4:13 => అతడు నాతో ఇవేమిటివని నీకు తెలియదా యనెను నా యేలినవాడా, నాకు 

తెలియదని నేననగా 

జెకరాయ్ 4:14 => అతడు వీరిదద్రు సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవాయొదద్ నిలువబడుచు తైలము 

పోయువారై యునాన్రనెను. 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:3 => మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి 

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 

1 కొరిందీయులకు 12:4 => కృపావరములు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని ఆతమ్ యొకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 
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1 కొరిందీయులకు 12:7 => అయినను అందరి పర్యోజనము కొరకు పర్తివానికి ఆతమ్ పర్తయ్క్షత 

అనుగర్హింపబడుచునన్ది. 

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

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

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

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

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

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

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

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

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 25:31 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలెను; 

నకిషిపనిగా ఈ దీపవృక్షము చేయవలెను. దాని పర్కాండమును దాని శాఖలను నకిషిపనిగా 

చేయవలెను; దాని కలశములు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:25 => యెహోవా సనిన్ధిని పర్దీపములను వెలిగించెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:2 => నీవు దీపములను వెలిగించునపుప్డు ఆ యేడు దీపముల వెలుగు 

దీపవృక్షమునకు ముందు పడునటుల్ వాటిని వెలిగింపవలెనని చెపుప్మనెను. అహరోను ఆలాగు చేసెను. 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 
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పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

వచనము 9 

ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి మహిమయు 

ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

నిరగ్మకాండము 38:8 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున సేవింపవచిచ్న 

సేవకురాండర్ అదద్ములతో ఇతత్డి గంగాళమును దాని ఇతత్డి పీటను చేసెను. 

1 రాజులు 7:23 => మరియు అతడు పోత పనితో ఒక సముదర్మును చేసెను; అది ఈ తటుట్ పై 

అంచు మొదలుకొని ఆ తటుట్ పై అంచువరకు పది మూరలు, అది అయిదుమూరల యెతుత్గలదై 

గుండర్ముగా ఉండెను; దాని కైవారము ముపప్ది మూరలు. 

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 
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పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

యోబు 28:17 => సువరణ్మైనను సఫ్టికమైనను దానితో సాటికావు పర్శసత్మైన బంగారు నగలకు 

పర్తిగా అది ఇయయ్బడదు. 

యెహెజేక్లు 1:22 => మరియు జీవుల తలలపైన ఆకాశమండలము వంటి విశాలత 

యునన్టుట్ండెను. అది తళతళలాడు సఫ్టికముతో సమానమై వాటి తలలకు పైగా వాయ్పించియుండెను. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

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

మేఘమును గోళమువలె గుండర్ముగా ఉనన్ అగిన్యు కనబడెను , కాంతిదానిచుటుట్ 

ఆవరించియుండెను; ఆ అగిన్లోనుండి కరగబడినదై పర్జవ్లించుచునన్ యపరంజివంటిదొకటి 

కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:5 => దానిలోనుండి నాలుగు జీవుల రూపములుగల యొకటి కనబడెను, వాటి 

రూపము మానవ సవ్రూపము వంటిది. 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 
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పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

యెహెజేక్లు 1:5 => దానిలోనుండి నాలుగు జీవుల రూపములుగల యొకటి కనబడెను, వాటి 

రూపము మానవ సవ్రూపము వంటిది. 

యెహెజేక్లు 1:6 => ఒకొక్కక్ దానికి నాలుగు ముఖములును నాలుగు రెకక్ లును గలవు. 

యెహెజేక్లు 1:7 => వాటి కాళుల్ చకక్గా నిలువబడినవి, వాటి అరకాళుల్ పెయయ్కాళల్వలె ఉండెను, 

అవి తళతళలాడు ఇతత్డివలె ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:8 => వాటి నాలుగు పర్కక్లరెకక్ల కిర్ంద మానవ హసత్ములవంటి హసత్ములుండెను, 

నాలుగింటికిని ముఖములును రెకక్లును ఉండెను. 
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యెహెజేక్లు 1:9 => వాటి రెకక్లు ఒకదానినొకటి కలిసికొనెను, ఏ వైపునకైనను తిరుగక అవనిన్యు 

చకక్గా నెదుటికి పోవుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:10 => ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, 

కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము 

వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 

యెహెజేక్లు 1:11 => వాటి ముఖములును రెకక్లును వేరు వేరుగా ఉండెను, ఒకొక్క జీవి రెకక్లలో 

ఒక రెకక్ రెండవ జతలో ఒకదానితో కలిసియుండెను; ఒకొక్క జత రెకక్లు వాటి దేహములను 

కపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 1:12 => అవనిన్యు చకక్గా ఎదుటికి పోవుచుండెను, అవి వెనుకకు తిరుగక ఆతమ్ యే 

వైపునకు పోవుచుండునో ఆ వైపునకే పోవుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:13 => ఆ జీవుల రూపములు మండుచునన్ నిపుప్లతోను దివిటీలతోను 

సమానములు; ఆ అగిన్ జీవుల మధయ్ను ఇటు అటు వాయ్పించెను, ఆ అగిన్ అతికాంతిగా ఉండెను, 

అగిన్లోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:14 => మెరుపు తీగెలు కనబడు రీతిగా జీవులు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:15 => ఈ జీవులను నేను చూచుచుండగా నేలమీద ఆ నాలుగింటి యెదుట 

ముఖముల పర్కక్ను చకర్మువంటిదొకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:16 => ఆ చకర్ములయొకక్ రూపమును పనియు రకత్వరణ్పు రాతివలె నుండెను, ఆ 

నాలుగును ఒకక్ విధముగానే యుండెను. వాటి రూపమును పనియు చూడగా చకర్ములో 

చకర్మునన్టుట్గా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:17 => అవి జరుగునపుప్డు నాలుగు పర్కక్లకు జరుగుచుండెను, వెనుకకు తిరుగకయే 

జరుగుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:18 => వాటి కైవారములు మికిక్లి యెతుత్గలవై భయంకరముగా ఉండెను, ఆ 

నాలుగు కైవారములు చుటుట్ కండల్తో నిండియుండెను. 
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యెహెజేక్లు 1:19 => ఆ జీవులు కదలగా ఆ చకర్ములును వాటి పర్కక్ను జరిగెను, అవి నేలనుండి 

లేచినపుప్డు చకర్ములుకూడ లేచెను. 

యెహెజేక్లు 1:20 => ఆతమ్ యెకక్డికి పోవునో అకక్డికే, అది పోవలసిన వైపునకే అవియు 

పోవుచుండెను; జీవికునన్ ఆతమ్, చకర్ములకును ఉండెను గనుక అవి లేవగానే చకర్ములును 

లేచుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:21 => జీవికునన్ ఆతమ్ చకర్ములకును ఉండెను గనుక జీవులు జరుగగా చకర్ములును 

జరుగుచుండెను, అవి నిలువగా ఇవియు నిలిచెను, అవి నేలనుండి లేవగా ఇవియు వాటితోకూడ 

లేచెను. 

యెహెజేక్లు 1:22 => మరియు జీవుల తలలపైన ఆకాశమండలము వంటి విశాలత 

యునన్టుట్ండెను. అది తళతళలాడు సఫ్టికముతో సమానమై వాటి తలలకు పైగా వాయ్పించియుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:23 => ఆ మండలమువంటి దాని కిర్ంది జీవుల రెకక్లలో రెండేసి యొకదానిపర్కక్ 

ఒకటి పైకి చాపబడియుండెను; రెండేసి వాటి దేహములు కపుప్చుండెను, ఈ తటుట్ననునన్ జీవులకును 

ఆ తటుట్ననునన్ జీవులకును, అనగా పర్తిజీవికిని ఆలాగున రెకక్లుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:24 => అవి జరుగగా నేను వాటి రెకక్ల చపుప్డు వింటిని; అది విసాత్రమైన 

ఉదకముల ఘోషవలెను సరవ్శకుత్డగు దేవుని సవ్రమువలెను దండువారు చేయు ధవ్నివలెను ఉండెను, 

అవి నిలుచునపుప్డెలల్ తమ రెకక్లను వాలుచ్కొనుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:25 => అవి నిలిచి రెకక్లను వాలుచ్నపుప్డు వాటి తలలకు పైగా నునన్ ఆకాశ 

మండలమువంటి దానిలోనుండి శబద్ము పుటెట్ను. 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:27 => చుటుట్ దాని లోపట కరుగుచునన్ యితత్డియు అగిన్యు నునన్టుట్ నాకు 

కనబడెను. నడుము మొదలుకొని మీదికిని నడుము మొదలుకొని దిగువకును ఆయన 

అగిన్సవ్రూపముగా నాకు కనబడెను, చుటుట్ను తేజోమయముగా కనబడెను. 
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యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:14 => కెరూబులలో ఒకొక్కదానికి నాలుగు ముఖములుండెను; మొదటిది కెరూబు 

ముఖము, రెండవది మానవ ముఖము, మూడవది సింహ ముఖము, నాలగ్వది పకిష్రాజు ముఖము. 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

యెహెజేక్లు 1:18 => వాటి కైవారములు మికిక్లి యెతుత్గలవై భయంకరముగా ఉండెను, ఆ 

నాలుగు కైవారములు చుటుట్ కండల్తో నిండియుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:12 => ఆ నాలుగు కెరూబులయొకక్ శరీరములును వీపులును చేతులును రెకక్లును 

ఆ చకర్ములచుటుట్ను కనున్లతో నిండియుండెను; నాలుగింటికి చకర్ములుండెను. 

1 రాజులు 7:25 => అది పండెర్ండు ఎడల్మీద నిలువబడియుండెను; వీటిలో మూడు ఉతత్రదికుక్ను 

మూడు పడమర దికుక్ను మూడు దకిష్ణదికుక్ను మూడు తూరుప్దికుక్ను చూచుచుండెను. వీటిమీద ఆ 

సముదర్ము ఎతత్బడి యుండెను. వాటి వెనుకటి భాగములనిన్యు లోపలితటుట్ తిర్పప్బడి యుండెను. 

1 రాజులు 7:29 => జవల మధయ్నునన్ పర్కక్ పలకలమీద సింహములును ఎడుల్ను కెరూబులును 

ఉండెను; మరియు జవలమీద ఆలాగుండెను; సింహముల కిర్ందను ఎడల్ కిర్ందను వేర్లాడు 

దండలవంటి పని కలిగియుండెను. 

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

Page  of 453 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

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

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 6:5 => ఆయన మూడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని మూడవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక నలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు తార్సుచేత పటుట్కొని కూరుచ్ండి 

యుండెను. 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

వచనము 10 

ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని యెదుట సాగిలపడి, 

యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

సంఖాయ్కాండము 2:2 => ఇశార్యేలీయులందరు తమ తమ పితరుల కుటుంబముల టెకెక్ములను 

పటుట్కొని తమ తమ ధవ్జమునొదద్ దిగవలెను, వారు పర్తయ్క్షపు గుడారమునకెదురుగా దానిచుటుట్ 

దిగవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 2:3 => సూరుయ్డు ఉదయించు తూరుప్దికుక్న యూదా పాళెపు ధవ్జము గలవారు 

తమ తమ సేనలచొపుప్న దిగవలెను. అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను యూదా కుమారులకు 

పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:4 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడిన పురుషులు డెబబ్ది 

నాలుగువేల ఆరువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:5 => అతని సమీపమున ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులు దిగవలెను. సూయారు 

కుమారుడైన నెతనేలు ఇశాశ్ఖారు కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:6 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడిన పురుషులు ఏబది 

నాలుగువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:7 => అతని సమీపమున జెబూలూను గోతిర్కులుండవలెను. హేలోను 

కుమారుడైన ఏలీయాబు జెబూలూనీయులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:8 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది యేడువేల 

నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:9 => యూదా పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి సేనలచొపుప్న లక్ష 

యెనుబది యారువేల నాలుగువందలమంది. వారు ముందర సాగి నడవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:10 => రూబేను పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న దకిష్ణదికుక్న ఉండవలెను. 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు రూబేను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:11 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

యారువేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:12 => అతని సమీపమున షిమోయ్ను గోతిర్కులు దిగవలెను. సూరీషదాద్యి 

కుమారుడైన షెలుమీయేలు షిమోయ్ను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:13 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది తొమిమ్దివేల 

మూడువందలమంది. 
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సంఖాయ్కాండము 2:14 => అతని సమీపమున గాదు గోతర్ముండవలెను. రగూయేలు కుమారుడైన 

ఎలీయాసాపు గాదు కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:15 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

యయిదువేల ఆరువందల ఏబదిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:16 => రూబేను పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి సేనలచొపుప్న లక్ష 

యేబదియొకవేయి నాలుగువందల ఏబదిమంది. వారు రెండవ తెగలో సాగి నడవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:17 => పర్తయ్క్షపు గుడారము లేవీయుల పాళెముతో పాళెముల నడుమను సాగి 

నడవవలెను. వారెటుల్ దిగుదురో అటే ల్ తమ తమ ధవ్జములనుబటిట్ పర్తివాడును తన తన వరుసలో 

సాగి నడవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:18 => ఎఫార్యిము సేనలచొపుప్న వారి పాళెపు ధవ్జము పడమటిదికుక్న 

ఉండవలెను. అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా ఎఫార్యిము కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:19 => అతని సేన, అనగా అతని వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల 

ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:20 => అతని సమీపమున మనషేష్ గోతర్ముండవలెను. పెదాసూరు కుమారుడైన 

గమలీయేలు మనషేష్ కుమారులలో పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:21 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:22 => అతని సమీపమున బెనాయ్మీను గోతర్ముండవలెను. గిదోయ్నీ కుమారుడైన 

అబీదాను బెనాయ్మీను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:23 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది 

యయిదువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:24 => ఎఫార్యిము పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి సేనలచొపుప్న 

లక్ష యెనిమిదివేల నూరుమంది. వారు మూడవ గుంపులో సాగి నడవవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 2:25 => దాను పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న ఉతత్రదికుక్న ఉండవలెను. 

అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజెరు దాను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:26 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు అరువది రెండువేల 

ఏడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:27 => అతని సమీపమున ఆషేరు గోతిర్కులు దిగవలెను. ఒకార్ను కుమారుడైన 

పగీయేలు ఆషేరు కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:28 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

యొకవేయి ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:29 => అతని సమీపమున నఫాత్లి గోతిర్కులుండవలెను. ఏనాను కుమారుడైన 

అహీర నఫాత్లి కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:30 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది మూడువేల 

నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:31 => దాను పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు లక్ష యేబది యేడువేల 

ఆరువందలమంది. వారు తమ ధవ్జముల పర్కారము కడపటి గుంపులో నడవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:32 => వీరు ఇశార్యేలీయులలో తమ తమ పితరుల కుటుంబముల పర్కారము 

లెకిక్ంపబడినవారు. తమ తమ సేనల చొపుప్న తమ తమ పాళెములలో లెకిక్ంపబడిన వారందరు 

ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:33 => అయితే యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ లేవీయులు 

ఇశార్యేలీయులలో తముమ్ను లెకిక్ంచుకొనలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 2:34 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సమసత్మును 

చేసిరి. అటుల్ వారు తమ తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను 

పర్తివాడు తన తన ధవ్జమునుబటిట్ దిగుచు సాగుచు నుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 23:24 => ఇదిగో ఆ జనము ఆడు సింహమువలె లేచును అది సింహమువలె నికిక్ 

నిలుచును అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రకత్ము తార్గువరకు పండుకొనదు. 
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సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

సామెతలు 28:2 => దేశసుథ్ల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకులగుదురు బుదిధ్జాఞ్నములు 

గలవారిచేత దాని అధికారము సిథ్రపరచబడును. 

యెహెజేక్లు 1:10 => ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, 

కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము 

వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 

యెహెజేక్లు 10:14 => కెరూబులలో ఒకొక్కదానికి నాలుగు ముఖములుండెను; మొదటిది కెరూబు 

ముఖము, రెండవది మానవ ముఖము, మూడవది సింహ ముఖము, నాలగ్వది పకిష్రాజు ముఖము. 

యెహెజేక్లు 10:21 => ఒకొక్కదానికి నాలుగేసి ముఖములును నాలుగేసి రెకక్లును ఉండెను. 

మరియు ఒకొక్కదానికి రెకక్రెకక్ కిర్ందను మానవహసత్ము వంటిది ఒకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:10 => ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, 

కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము 

వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 

1 కొరిందీయులకు 9:9 => కళల్ము తొర్కుక్చునన్ యెదుద్ మూతికి చికక్ము పెటట్వదుద్ అని మోషే 

ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి యునన్ది. దేవుడు ఎడల్కొరకు విచారించుచునాన్డా? 

1 కొరిందీయులకు 9:10 => కేవలము మనకొరకు దీనిని చెపుప్చునాన్డా? అవును, మనకొరకే గదా 

యీ మాట వార్యబడెను? ఏలయనగా, దునున్వాడు ఆశతో దునన్వలెను, కళల్ము తొర్కిక్ంచువాడు 

పంటలో పాలు పొందుదునను ఆశతో తొర్కిక్ంపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

Page  of 458 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

2 సమూయేలు 1:23 => సౌలును యోనాతానును తమ బర్తుకునందు సరసులుగాను నెనరు 

గలవారుగాను ఉండిరి తమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారు వారు 

పకిష్రాజులకంటె వడిగలవారు సింహములకంటె బలముగలవారు. 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

యెహెజేక్లు 1:8 => వాటి నాలుగు పర్కక్లరెకక్ల కిర్ంద మానవ హసత్ములవంటి హసత్ములుండెను, 

నాలుగింటికిని ముఖములును రెకక్లును ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:10 => ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, 

కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము 

వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 

యెహెజేక్లు 10:14 => కెరూబులలో ఒకొక్కదానికి నాలుగు ముఖములుండెను; మొదటిది కెరూబు 

ముఖము, రెండవది మానవ ముఖము, మూడవది సింహ ముఖము, నాలగ్వది పకిష్రాజు ముఖము. 

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

ఓబధాయ్ 1:4 => పకిష్రాజు గూడంత యెతుత్న నివాసము చేసికొని నక్షతర్ములలో నీవు దాని కటిట్నను 

అచచ్టనుండియు నేను నినున్ కిర్ందపడవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

1 రాజులు 7:25 => అది పండెర్ండు ఎడల్మీద నిలువబడియుండెను; వీటిలో మూడు ఉతత్రదికుక్ను 

మూడు పడమర దికుక్ను మూడు దకిష్ణదికుక్ను మూడు తూరుప్దికుక్ను చూచుచుండెను. వీటిమీద ఆ 

సముదర్ము ఎతత్బడి యుండెను. వాటి వెనుకటి భాగములనిన్యు లోపలితటుట్ తిర్పప్బడి యుండెను. 

1 రాజులు 7:29 => జవల మధయ్నునన్ పర్కక్ పలకలమీద సింహములును ఎడుల్ను కెరూబులును 

ఉండెను; మరియు జవలమీద ఆలాగుండెను; సింహముల కిర్ందను ఎడల్ కిర్ందను వేర్లాడు 

దండలవంటి పని కలిగియుండెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:3 => దాని కిర్ందితటుట్న ఎదుద్లు రూపింపబడియుండెను, అవి ఒకొక్కక్ 

మూరకు పదేసియుండెను, అవి ఆ సముదర్పు తొటిట్ని ఆవరించెను; ఎదుద్లు రెండు వరుసలు 

తీరియుండెను, అవి తొటిట్తోకూడనే పోతపోయబడెను.  

కీరత్నలు 118:3 => ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని అహరోను వంశసుథ్లు అందురు గాక. 

యెహెజేక్లు 1:6 => ఒకొక్కక్ దానికి నాలుగు ముఖములును నాలుగు రెకక్ లును గలవు. 

యెహెజేక్లు 1:15 => ఈ జీవులను నేను చూచుచుండగా నేలమీద ఆ నాలుగింటి యెదుట 

ముఖముల పర్కక్ను చకర్మువంటిదొకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 41:18 => కెరూబులును ఖరూ జ్రపు చెటుల్ను ఉండెను; దానికి రెండేసి కెరూబుల 

సందున ఖరూ జ్రపుచెటుట్ ఒకటియుండెను; ఒకొక్కక్ కెరూబునకు రెండేసి ముఖములుండెను. 

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 6:3 => ఆయన రెండవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని రెండవ జీవి చెపుప్ట వింటిని 

పర్కటన 6:5 => ఆయన మూడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని మూడవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక నలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు తార్సుచేత పటుట్కొని కూరుచ్ండి 

యుండెను. 

పర్కటన 6:7 => ఆయన నాలుగవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని నాలుగవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

వచనము 11 

పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి యుండెను; దానిని బటిట్యే 

సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ 

కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 
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యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యెషయా 6:6 => అపుప్డు ఆ సెరాపులలో నొకడు తాను బలిపీఠముమీదనుండి కారుతో తీసిన 

నిపుప్ను చేతపటుట్కొని నాయొదద్కు ఎగిరివచిచ్ నా నోటికి దాని తగిలించి 

యెషయా 6:7 => ఇది నీ పెదవులకు తగిలెను గనుక నీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్మాయెను, నీ 

దోషము తొలగిపోయెను అనెను. 

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

యెషయా 6:9 => ఆయన నీవు పోయి యీ జనులతో ఇటల్నుము మీరు నితయ్ము వినుచుందురు గాని 

గర్హింపకుందురు; నితయ్ము చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

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

మనుషుయ్లు లేక యిండుల్ను పాడగువరకును దేశము బొతిత్గా బీడగువరకును 

యెషయా 6:12 => యెహోవా మనుషుయ్లను దూరముగా తీసికొనిపోయినందున దేశములో 

నిరజ్నమైన సథ్లములు విసాత్రమగువరకును ఆలాగున జరుగును. 
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యెషయా 6:13 => దానిలో పదియవ భాగము మాతర్ము విడువబడినను అదియును 

నాశనమగును. సిందూర మసత్కివృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలియుండు మొదుద్వలె 

నుండును; అటిట్ మొదుద్నుండి పరిశుదధ్మైన చిగురు పుటుట్ను. 

యెహెజేక్లు 1:6 => ఒకొక్కక్ దానికి నాలుగు ముఖములును నాలుగు రెకక్ లును గలవు. 

యెహెజేక్లు 10:21 => ఒకొక్కదానికి నాలుగేసి ముఖములును నాలుగేసి రెకక్లును ఉండెను. 

మరియు ఒకొక్కదానికి రెకక్రెకక్ కిర్ందను మానవహసత్ము వంటిది ఒకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:22 => మరియు వాటి ముఖరూపములు కెబారు నదిదగగ్ర నాకు కనబడిన 

ముఖరూపములవలె ఉండెను; అవియు వాటి రూపములును అదేవిధముగా ఉండెను; ఇవియనిన్యు ఆ 

యా ముఖములవైపుగా జరుగుచుండెను. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

యెషయా 62:1 => సీయోను నీతి సూరయ్కాంతివలె కనబడువరకు దాని రక్షణ దీపమువలె 

వెలుగుచుండువరకు సీయోను పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను యెరూషలేము పక్షమందు నేను 

ఊరకుండను.  
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యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

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

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

Page  of 463 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

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

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

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

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

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 

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

పర్ళయమువలెనే సరవ్శకుత్నియొదద్నుండి వచుచ్ను.  
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2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

హెబీర్యులకు 13:8 => యేసుకీర్సుత్ నినన్, నేడు, ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు; అవును 

యుగయుగములకును ఒకక్టే రీతిగా ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

లేవీయకాండము 20:26 => మీరు నాకు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. యెహోవా అను నేను 

పరిశుదుధ్డను. మీరు నావారైయుండునటుల్ అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచితిని. 

యోబు 4:17 => తముమ్ సృజించినవాని సనిన్ధిని నరులు పవితుర్లగుదురా? 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

కీరత్నలు 22:3 => నీవు ఇశార్యేలు చేయు సోత్తర్ములమీద ఆసీనుడవై యునాన్వు. 

కీరత్నలు 30:4 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన పరిశుదధ్మైన జాఞ్పకారథ్ 

నామమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తించుడి.  

కీరత్నలు 30:12 => నీవు నా గోనెపటట్ విడిపించి, సంతోషవసత్రము ననున్ ధరింపజేసియునాన్వు 

యెహోవా నా దేవా, నితయ్ము నేను నినున్ సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 33:21 => మన పార్ణము యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్ది ఆయనే మనకు 

సహాయమును మనకు కేడెమునై యునాన్డు.  

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  
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కీరత్నలు 66:2 => ఆయనకు పర్భావము ఆరోపించి ఆయనను సోత్తిర్ంచుడి 

కీరత్నలు 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  

కీరత్నలు 99:3 => భయంకరమైన నీ గొపప్ నామమును వారు సుత్తించెదరు. యెహోవా పరిశుదుధ్డు. 

కీరత్నలు 99:9 => మన దేవుడైన యెహోవా పరిశుదుధ్డు మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి. 

ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తము ఎదుట సాగిలపడుడి.  

కీరత్నలు 103:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. నా అంతరంగముననునన్ 

సమసత్మా, ఆయన పరిశుదధ్ నామమును సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 111:9 => ఆయన తన పర్జలకు విమోచనము కలుగజేయువాడు తన నిబంధన ఆయన 

నితయ్ముగా ఉండ నిరణ్యించువాడు. ఆయన నామము పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 

కీరత్నలు 145:17 => యెహోవా తన మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన కిర్యలనిన్టిలో 

కృపచూపువాడు 

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

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

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

సవ్రము నాకు వినబడనిముమ్.  

యెషయా 5:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే తీరుప్ తీరిచ్ మహిమపరచబడును 

పరిశుదుధ్డైన దేవుడు నీతినిబటిట్ తనున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనును. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

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

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 
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యెహెజేక్లు 1:18 => వాటి కైవారములు మికిక్లి యెతుత్గలవై భయంకరముగా ఉండెను, ఆ 

నాలుగు కైవారములు చుటుట్ కండల్తో నిండియుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:12 => ఆ నాలుగు కెరూబులయొకక్ శరీరములును వీపులును చేతులును రెకక్లును 

ఆ చకర్ములచుటుట్ను కనున్లతో నిండియుండెను; నాలుగింటికి చకర్ములుండెను. 

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

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

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

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

లూకా 1:49 => సరవ్శకిత్మంతుడు నాకు గొపప్కారయ్ములు చేసెను గనుక ఇది మొదలుకొని అనిన్ 

తరములవారును ననున్ ధనుయ్రాలని యందురు. ఆయన నామము పరిశుదధ్ము.  

యోహాను 17:11 => నేనికను లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉనాన్రు; నేను నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్ను. పరిశుదుధ్డవైన తండీర్, మనము ఏకమై యునన్లాగున వారును ఏకమై యుండునటుల్ 

నీవు నాకు అనుగర్హించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడుము. 

2 కొరిందీయులకు 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

Page  of 467 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదుధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 
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వచనము 1 

మరియు లోపటను వెలుపటను వార్త కలిగి, యేడు ముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ యొక గర్ంథము 

సింహాసనమునందు ఆసీసుడై యుండువాని కుడిచేత చూచితిని. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 10:6 => పరలోకమును అందులో ఉనన్వాటిని, భూమిని అందులో ఉనన్వాటిని, 

సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు 

ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని 
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పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 15:18 => నీచేతులు సాథ్పించిన పరిశుదాధ్లయమందు వారిని నిలువపెటెట్దవు. 

యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు. 

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

మనలను నడిపించును. 

హెబీర్యులకు 7:8 => మరియు లేవి కర్మము చూడగా చావునకు లోనైనవారు పదియవ వంతులను 

పుచుచ్కొనుచునాన్రు. అయితే ఈ కర్మము చూడగా, జీవించుచునాన్డని సాక్షయ్ము పొందినవాడు 

పుచుచ్కొనుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:29 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమను ఆయనకు చెలిల్ంచుడి 

నైవేదయ్ములుచేత పుచుచ్కొని ఆయన సనిన్ధిని చేరుడి పరిశుదాధ్లంకారములగు ఆభరణములను 

ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి. 

కీరత్నలు 30:12 => నీవు నా గోనెపటట్ విడిపించి, సంతోషవసత్రము ననున్ ధరింపజేసియునాన్వు 

యెహోవా నా దేవా, నితయ్ము నేను నినున్ సుత్తించెదను. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

Page  of 471 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

గలతీయులకు 1:5 => దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 
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పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

వచనము 2 

మరియు దాని ముదర్లు తీసి ఆ గర్ంథము విపుప్టకు యోగుయ్డైనవాడెవడని బలిషుఠ్డైన యొక దేవదూత 

బిగగ్రగా పర్చురింపగా చూచితిని. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

Page  of 473 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

పర్కటన 22:8 => యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని 

చూచినపుప్డు వాటిని నాకు చూపుచునన్ దూత పాదముల యెదుట నమసాక్రము చేయుటకు 

సాగిలపడగా, 

పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:20 => ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదు ఇపుప్డు మీ దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

లూకా 24:52 => వారు ఆయనకు నమసాక్రము చేసి మహా ఆనందముతో యెరూషలేమునకు 

తిరిగివెళిల్ 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => మా దేవా యెహోవా, నీ పరిశుదధ్ నామముయొకక్ ఘనతకొరకు 

మందిరమును కటిట్ంచుటకై మేము సమకూరిచ్న యీ వసుత్ సముదాయమును నీవలన కలిగినదే, 

అంతయు నీదియైయునన్ది. 

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

మహిమ కలగునుగాక 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

సంఖాయ్కాండము 14:5 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజసంఘము ఎదుట 

సాగిలపడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => అపుప్డు వారు రాజకుమారుని బయటికి తోడుకొనివచిచ్, 

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 
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యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యెహెజేక్లు 3:23 => నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళల్గా, కెబారునది దగగ్ర యెహోవా పర్భావము 

నాకు పర్తయ్క్షమైనటుట్ ఆయన పర్భావము నిలువబడి నాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

యెహెజేక్లు 16:11 => మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు 

పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు తగిలించి 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

జెకరాయ్ 3:5 => అతని తలమీద తెలల్ని పాగా పెటిట్ంచుడని నేను మనవిచేయగా వారు అతని తలమీద 

తెలల్ని పాగాపెటిట్ వసత్రములతో అతనిని అలంకరించిరి; యెహోవా దూత దగగ్ర నిలుచుండెను. 

మారుక్ 14:35 => కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధయ్మైతే ఆ గడియ తనయొదద్నుండి 

తొలగిపోవలెనని పార్రిథ్ంచుచు 

లూకా 4:7 => కాబటిట్ నీవు నాకు మొర్కిక్తివా యిదంతయు నీదగునని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 
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1 కొరిందీయులకు 9:25 => మరియు పందెమందు పోరాడు పర్తివాడు అనిన్ విషయములయందు 

మితముగా ఉండును. వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును, మనమైతే అక్షయమగు 

కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉనాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

2 తిమోతి 2:5 => మరియు జెటిట్యైనవాడు పోరాడునపుప్డు, నియమపర్కారము పోరాడకుంటే 

వానికి కిరీటము దొరకదు. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

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

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 11:16 => అంతట దేవుని యెదుట సింహాసనాసీనులగు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు 

సాషాట్ంగపడి దేవునికి నమసాక్రముచేసి 
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పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

వచనము 3 

అయితే పరలోకమందుగాని భూమిమీదగాని భూమికిర్ందగాని ఆ గర్ంథము విపుప్టకైనను 

చూచుటకైనను ఎవనికిని శకిత్ లేకపోయెను. 

పర్కటన 5:2 => మరియు దాని ముదర్లు తీసి ఆ గర్ంథము విపుప్టకు యోగుయ్డైనవాడెవడని 

బలిషుఠ్డైన యొక దేవదూత బిగగ్రగా పర్చురింపగా చూచితిని. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

2 సమూయేలు 22:4 => కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి 

ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 18:3 => కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి 

ననున్ రకిష్ంచును. 
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పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:28 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. మహిమా 

బలమును యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:29 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమను ఆయనకు చెలిల్ంచుడి 

నైవేదయ్ములుచేత పుచుచ్కొని ఆయన సనిన్ధిని చేరుడి పరిశుదాధ్లంకారములగు ఆభరణములను 

ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి. 

నెహెమాయ్ 9:5 => 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. 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

కీరత్నలు 29:1 => దైవపుతుర్లారా, యెహోవాకు ఆరోపించుడి పర్భావ మహాతమ్య్ములను యెహోవాకు 

ఆరోపించుడి 

కీరత్నలు 29:2 => యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన పర్భావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి 

పర్తిషిఠ్తములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి.  

కీరత్నలు 68:34 => దేవునికి బలాతిశయము నారోపించుడి మహిమోనన్తుడై ఆయన 

ఇశార్యేలుమీద ఏలుచునాన్డు అంతరిక్షమున ఆయన బలాతిశయమునన్ది  
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కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 96:8 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమ ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ము తీసికొని 

ఆయన ఆవరణములలోనికి రండి. 

పర్కటన 10:6 => పరలోకమును అందులో ఉనన్వాటిని, భూమిని అందులో ఉనన్వాటిని, 

సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు 

ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

నిరగ్మకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును 

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 

యెషయా 40:26 => మీకనున్లు పైకెతిత్ చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెకక్చొపుప్న వీటి 

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

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

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

కలిగెను, 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 1:10 => మరియు పర్భువా, నీవు ఆదియందు భూమికి పునాది వేసితివి 

సామెతలు 16:4 => యెహోవా పర్తి వసుత్వును దాని దాని పని నిమితత్ము కలుగజేసెను నాశన 

దినమునకు ఆయన భకిత్హీనులను కలుగజేసెను. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => యెహోవా ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును నీ రాజయ్ ఘనతకొరకు 

ఒక నగరును కటిట్ంచుటకు తగిన జాఞ్నమును తెలివియుగల బుదిధ్మంతుడైన కుమారుని రాజైన 

దావీదునకు దయచేసిన, భూమాయ్కాశములకు సృషిట్కరత్యగు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సుత్తినొందునుగాక. 

నెహెమాయ్ 9:6 => నీవే, అదివ్తీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మహాకాశములను వాటి 

సైనయ్మును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని 

సృజించి వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

కీరత్నలు 24:7 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ 

పురాతనమైన తలుపులారా, మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

కీరత్నలు 33:9 => ఆయన మాట సెలవియయ్గా దాని పర్కారమాయెను ఆయన ఆజాఞ్పింపగానే 

కారయ్ము సిథ్రపరచబడెను. 

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

మహిమ కలగునుగాక 

కీరత్నలు 138:5 => యెహోవా మహా పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా మారగ్ములనుగూరిచ్ 

గానము చేసెదరు. 

కీరత్నలు 148:5 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవి పుటెట్ను అవి యెహోవా నామమును సుత్తించును 

గాక 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 51:15 => నా జీవముతోడని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణము 

చేయుచునాన్డు ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను తన జాఞ్నముచేత పర్పంచమును 

సాథ్పించెను తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను.  

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

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

1 కొరిందీయులకు 12:18 => అయితే దేవుడు అవయవములలో పర్తిదానిని తన చితత్పర్కారము 

శరీరములో నుంచెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 
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హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరుణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

హెబీర్యులకు 11:3 => పర్పంచములు దేవుని వాకయ్మువలన నిరామ్ణమైనవనియు, అందునుబటిట్ 

దృశయ్మైనది కనబడెడు పదారథ్ములచే నిరిమ్ంపబడలేదనియు విశావ్సముచేత గర్హించుకొనుచునాన్ము. 

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

వచనము 4 

ఆ గర్ంథము విపుప్టకైనను చూచుటకైనను యోగుయ్డెవడును కనబడనందున నేను బహుగా 

ఏడుచ్చుండగా 

పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 
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పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

పర్కటన 10:8 => అంతట పరలోకమునుండి నేను వినిన సవ్రము మరల నాతో మాటలాడుచు నీవు 

వెళిల్ సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియునన్ ఆ దూతచేతిలో విపప్బడియునన్ ఆ చినన్ 

పుసత్కము తీసికొనుమని చెపుప్ట వింటిని 

పర్కటన 10:9 => నేను ఆ దూతయొదద్కు వెళిల్ ఈ చినన్ పుసత్కము నాకిమమ్ని అడుగగా ఆయన దాని 

తీసికొని తినివేయుము, అది నీ కడుపుకు చేదగును గాని నీ నోటికి తేనెవలె మధురముగా ఉండునని 

నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 10:10 => అంతట నేను ఆ చినన్ పుసత్కమును దూతచేతిలోనుండి తీసికొని దానిని 

తినివేసితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె మధురముగా ఉండెను గాని నేను దానిని తినివేసిన తరువాత నా 

కడుపుకు చేదాయెను 

పర్కటన 10:11 => అపుప్డు వారు నీవు పర్జలనుగూరిచ్యు, జనములనుగూరిచ్యు, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడువారినిగూరిచ్యు, అనేకమంది రాజులనుగూరిచ్యు మరల పర్వచింప నగతయ్మని 

నాతో చెపిప్రి. 

యెషయా 34:16 => యెహోవా గర్ంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి ఆ జంతువులలో ఏదియు 

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

నోటి ఊపిరి వాటిని పోగుచేయును.  

యెహెజేక్లు 2:9 => నరపుతుర్డా, వారు తిరుగుబాటు చేసినటుల్ నీవు చేయక నేను నీతో చెపుప్ 

మాటను విని నోరుతెరచి నేనిచుచ్దాని భుజించుము అనెను. 

యెహెజేక్లు 2:10 => నేను చూచుచుండగా గర్ంథమును పటుట్కొనిన యొక చెయియ్ నాయొదద్కు 

చాపబడెను. ఆయన దాని నాముందర విపప్గా అది లోపటను వెలుపటను వార్యబడినదై యుండెను; 

మహా విలాపమును మనోదుఃఖమును రోదనమును అని అందులో వార్యబడియుండెను. 

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 
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యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 

యెషయా 29:11 => దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడు 

నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది 

నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని చెపుప్ను.  

దానియేలు 8:26 => ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది 

యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:5 => దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరియిదద్రు మనుషుయ్లు ఏటి అవతలి 

యొడుడ్న ఒకడును ఏటి ఇవతలి యొడుడ్వ ఒకడును నిలిచిరి. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

దానియేలు 12:8 => నేను వింటినిగాని గర్హింపలేకపోతిని నా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని 

నేనడుగగా 

దానియేలు 12:9 => అతడు ఈ సంగతులు అంతయ్కాలము వరకు మరుగుగా ఉండునటుల్ 

ముదిర్ంపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊరకుండుమని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:15 => మోషే శాసనములు గల రెండు పలకలను చేతపటుట్కొని కొండదిగి 

వచెచ్ను. ఆ పలకలు ఇరు పర్కక్లను వార్యబడినవి; అవి ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను వార్యబడియుండెను. 
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యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

ఎజార్ 6:1 => అపుప్డు రాజైన దరాయ్వేషు ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున బబులోనులో ఖజానాలోని దసాత్వేజు 

కొటుట్లో వెదకగా 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యెషయా 48:6 => నీవు ఆ సంగతి వినియునాన్వు ఇదంతయు ఆలోచించుము అది నిజమని మీరు 

ఒపుప్కొనవలెను గదా? తెలియని మరుగైన కొర్తత్సంగతులు నేనికమీదట నీకు తెలియజేయుచునాన్ను  

యిరిమ్యా 36:2 => నీవు పుసత్కపుచుటట్ తీసికొని నేను నీతో మాటలాడిన దినము మొదలుకొని, 

అనగా యోషీయా కాలము మొదలుకొని నేటివరకు ఇశార్యేలువారిని గూరిచ్యు యూదావారిని 

గూరిచ్యు సమసత్ జనములనుగూరిచ్యు నేను నీతో పలికిన మాటలనిన్టిని దానిలో వార్యుము. 

జెకరాయ్ 5:1 => నేను మరల తేరిచూడగా ఎగిరిపోవు పుసత్కమొకటి నాకు కనబడెను. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 5:7 => ఆయన వచిచ్ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని కుడిచేతిలో నుండి ఆ 

గర్ంథమును తీసికొనెను. 

పర్కటన 8:1 => ఆయన యేడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు 

నిశశ్బద్ముగా ఉండెను.  

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 
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పర్కటన 22:10 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన 

వాకయ్ములకు ముదర్ వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 

వచనము 5 

ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు సింహము ఏడు 

ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

యెషయా 29:11 => దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడు 

నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది 

నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని చెపుప్ను.  

యెషయా 29:12 => మరియు నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలియనివానికి 

దానిని అపప్గించును అతడు అక్షరములు నాకు తెలియవనును. 

యెషయా 41:22 => జరుగబోవువాటిని విశదపరచి మాయెదుట తెలియజెపుప్డి పూరవ్మైనవాటిని 

విశదపరచుడి మేమాలోచించి వాటి ఫలమును తెలిసికొనునటుల్ వాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి 

లేనియెడల రాగలవాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి.  

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

మేము ఒపుప్కొందుము మేము ఒకరినొకరము సాటిచేసికొని కనుగొనునటుల్ మేలైనను కీడైనను 

చేయుడి.  

యోబు 41:15 => దాని గటిట్పొలుసులు దానికి అతిశయాసప్దము ఎవరును తీయలేని ముదర్చేత 

అవి సంతనచేయబడి యునన్వి.  
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యెషయా 48:6 => నీవు ఆ సంగతి వినియునాన్వు ఇదంతయు ఆలోచించుము అది నిజమని మీరు 

ఒపుప్కొనవలెను గదా? తెలియని మరుగైన కొర్తత్సంగతులు నేనికమీదట నీకు తెలియజేయుచునాన్ను  

యోహాను 10:15 => తండిర్ ననున్ ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండిర్ని ఏలాగు ఎరుగుదునో ఆలాగే 

నేను నా గొఱఱ్లను ఎరుగుదును, నా గొఱఱ్లు ననున్ ఎరుగును. మరియు గొఱఱ్ల కొరకు నా పార్ణము 

పెటుట్చునాన్ను. 

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 7:2 => మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

వచనము 6 
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మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, వధింపబడినటుల్ండిన 

గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు కనున్లు నుండెను. ఆ 

కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

యెషయా 40:13 => యెహోవా ఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు మంతిర్యై ఆయనకు 

బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 

యెషయా 40:14 => ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? నాయ్యమారగ్మునుగూరిచ్ 

ఆయనకు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ము 

బోధించినవాడెవడు?  

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

పర్తుయ్తత్రమియయ్గల ఆలోచనకరత్ యెవడును లేకపోయెను.  

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

నిరగ్మకాండము 37:10 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో బలల్ను చేసెను. దాని పొడుగు రెండు 

మూరలు దాని వెడలుప్ మూరెడు దాని యెతుత్ మూరెడునర. 

యోబు 41:15 => దాని గటిట్పొలుసులు దానికి అతిశయాసప్దము ఎవరును తీయలేని ముదర్చేత 

అవి సంతనచేయబడి యునన్వి.  

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 
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పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

వచనము 7 

ఆయన వచిచ్ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని కుడిచేతిలో నుండి ఆ గర్ంథమును 

తీసికొనెను. 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

దానియేలు 12:8 => నేను వింటినిగాని గర్హింపలేకపోతిని నా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని 

నేనడుగగా 

దానియేలు 12:9 => అతడు ఈ సంగతులు అంతయ్కాలము వరకు మరుగుగా ఉండునటుల్ 

ముదిర్ంపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊరకుండుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 30:19 => సీయోనులో యెరూషలేములోనే యొక జనము కాపురముండును. జనమా, 

నీవిక నేమాతర్ము కనీన్ళుల్ విడువవు ఆయన నీ మొఱఱ్విని నిశచ్యముగా నినున్ కరుణించును ఆయన నీ 

మాట వినగానే నీకు ఉతత్రమిచుచ్ను.  

వచనము 8 

ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ 

పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ 

పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 
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పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

యిరిమ్యా 31:16 => యెహోవా ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఏడువక ఊరకొనుము, కనీన్ళుల్ విడుచుట 

మానుము; నీ కిర్య సఫలమై, జనులు శతుర్వుని దేశములోనుండి తిరిగివచెచ్దరు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

లూకా 7:13 => పర్భువు ఆమెను చూచి ఆమెయందు కనికరపడి--ఏడువవదద్ని ఆమెతో చెపిప్, 

దగగ్రకు వచిచ్ పాడెను ముటట్గా మోయుచునన్వారు నిలిచిరి. 

లూకా 8:52 => ఏడవ్వదుద్, ఆమె నిదిర్ంచుచునన్దే గాని చనిపోలేదని చపెప్ను. 

లూకా 23:28 => యేసు వారివైపు తిరిగి యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నా నిమితత్ము ఏడవ్కుడి; మీ 

నిమితత్మును మీ పిలల్ల నిమితత్మును ఏడువ్డి. 

యోహాను 20:13 => వారు అమామ్, యెందుకు ఏడుచ్చునాన్వని ఆమెను అడుగగా ఆమె నా 

పర్భువును ఎవరో యెతిత్కొనిపోయిరి; ఆయనను ఎకక్డ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 
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హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 
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ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

నిరగ్మకాండము 37:23 => మరియు అతడు దాని యేడు పర్దీపములను దాని కతెత్రను దాని 

పటుట్కారును దాని కతెత్రచిపప్ను మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:24 => ఇదిగో ఆ జనము ఆడు సింహమువలె లేచును అది సింహమువలె నికిక్ 

నిలుచును అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రకత్ము తార్గువరకు పండుకొనదు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:2 => యెహోవా ఆ దేశమును యూదావంశసుథ్ల కిచిచ్యునాన్ను, వారు 

పోవలెనని సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 7:29 => జవల మధయ్నునన్ పర్కక్ పలకలమీద సింహములును ఎడుల్ను కెరూబులును 

ఉండెను; మరియు జవలమీద ఆలాగుండెను; సింహముల కిర్ందను ఎడల్ కిర్ందను వేర్లాడు 

దండలవంటి పని కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 10:20 => ఇరుపర్కక్ల ఆరుమెటల్మీద పండెర్ండు సింహములు నిలిచియుండెను; 

అటువంటిది ఏ రాజయ్మందైనను చేయబడలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:18 => ఆ సింహాసనమునకు దానితో కలిసియునన్ ఆరు బంగారపు 

సోపానములును సింహాసనమునకు కటిట్యునన్ బంగారపు పాదపీఠమును ఉండెను, కూరుచ్ండుచోటికి 

ఇరుపర్కక్ల ఊతలుండెను, ఊతలదగగ్ర రెండు సింహములుండెను; 

యోబు 41:15 => దాని గటిట్పొలుసులు దానికి అతిశయాసప్దము ఎవరును తీయలేని ముదర్చేత 

అవి సంతనచేయబడి యునన్వి.  

యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 
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యెషయా 31:4 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు తపిప్ంచుటకై గొఱఱ్ల కాపరుల 

సమూహము కూడిరాగా సింహము కొదమసింహము వారి శబద్మునకు భయపడకయు వారి కేకలకు 

అధైరయ్పడకయు తనకు దొరికినదానిమీద గరిజ్ంచునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా యుదధ్ము 

చేయుటకై సీయోను పరవ్తముమీదికిని దాని కొండమీదికిని దిగివచుచ్ను.  

యెహెజేక్లు 1:10 => ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, 

కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము 

వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 

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

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

ఆమోసు 3:8 => సింహము గరిజ్ంచెను, భయపడనివాడెవడు? పర్భువైన యెహోవా ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు, పర్వచింపకుండువాడెవడు? 

2 తిమోతి 2:8 => నా సువారత్ పర్కారము, దావీదు సంతానములో పుటిట్ మృతులలో నుండి లేచిన 

యేసుకీర్సుత్ను జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

పర్కటన 5:2 => మరియు దాని ముదర్లు తీసి ఆ గర్ంథము విపుప్టకు యోగుయ్డైనవాడెవడని 

బలిషుఠ్డైన యొక దేవదూత బిగగ్రగా పర్చురింపగా చూచితిని. 

పర్కటన 6:5 => ఆయన మూడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని మూడవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక నలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు తార్సుచేత పటుట్కొని కూరుచ్ండి 

యుండెను. 
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పర్కటన 11:16 => అంతట దేవుని యెదుట సింహాసనాసీనులగు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు 

సాషాట్ంగపడి దేవునికి నమసాక్రముచేసి 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

వచనము 9 

ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, నీవు 

వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, పర్తి 

పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 
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పర్కటన 6:16 => బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 
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పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

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

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  
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యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 1:36 => అతడు నడుచుచునన్ యేసువైపు చూచి ఇదిగో దేవుని గొఱఱ్పిలల్ అని చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:32 => అతడు లేఖనమందు చదువుచునన్ భాగమేదనగా ఆయన గొఱఱ్వలె 

వధకు తేబడెను బొచుచ్ కతిత్రించువాని యెదుట గొఱఱ్పిలల్ ఏలాగు మౌనముగా ఉండునో ఆలాగే ఆయన 

నోరు తెరవకుండెను. 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

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

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

మీకా 4:13 => సీయోను కుమారీ, నీ శృంగము ఇనుపదిగాను నీ డెకక్లు ఇతత్డివిగాను నేను 

చేయుచునాన్ను, లేచి కళల్ము తొర్కుక్ము, అనేక జనములను నీవు అణగదొర్కుక్దువు, వారికి దొరికిన 

లాభమును నేను యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచుదును, వారి ఆసిత్ని సరవ్లోకనాధునికి పర్తిషిట్ంచుదును. 

హబకూక్కు 3:4 => సూరయ్కాంతితో సమానమైన పర్కాశము కనబడుచునన్ది ఆయన 

హసత్ములనుండి కిరణములు బయలువెళుల్చునన్వి అచచ్ట ఆయన బలము దాగియునన్ది.  
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లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

జెకరాయ్ 3:9 => యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు 

నేతర్ములునన్వి, దాని చెకక్డపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్; మరియు ఒక దినములోగానే నేను ఈ దేశము యొకక్ దోషమును పరిహరింతును; 

జెకరాయ్ 4:10 => కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించినవాడెవడు? లోకమంతటను 

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

ఆదికాండము 22:8 => అబార్హాము నాకుమారుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱఱ్పిలల్ను చూచుకొనునని 

చెపెప్ను. 
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నిరగ్మకాండము 12:3 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో ఈ నెల దశమినాడు వారు 

తమ తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 

సంఖాయ్కాండము 7:39 => ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

యోబు 28:24 => ఆయన భూమయ్ంతములవరకు చూచుచునాన్డు. ఆకాశము కిర్ంది దానినంతటిని 

తెలిసికొనుచునాన్డు. 

యెషయా 52:13 => ఆలకించుడి, నా సేవకుడు వివేకముగా పర్వరిత్ంచును అతడు హెచిచ్ంపబడి 

పర్సిదుధ్డై మహా ఘనుడుగా ఎంచబడును. 

మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

లూకా 9:31 => వారు మహిమతో అగపడి, ఆయన యెరూషలేములో నెరవేరచ్బోవు 

నిరగ్మమునుగూరిచ్ మాటలాడుచుండిరి. 

లూకా 20:36 => వారు పునరుతాథ్నములో పాలివారైయుండి, దేవదూత సమానులును దేవుని 

కుమారులునై యుందురు గనుక వారికను చావనేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 
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పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

వచనము 10 

మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు భూలోకమందు 

ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 
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పర్కటన 5:1 => మరియు లోపటను వెలుపటను వార్త కలిగి, యేడు ముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ 

యొక గర్ంథము సింహాసనమునందు ఆసీసుడై యుండువాని కుడిచేత చూచితిని. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

వచనము 11 

మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ అనేక దూతల సవ్రము 

వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 
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పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

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

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

రోమీయులకు 14:12 => అని వార్యబడియునన్ది గనుక మనలో పర్తివాడును తనున్గురించి 

దేవునికి లెకక్ యొపప్గింపవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

కీరత్నలు 33:2 => సితారాతో యెహోవాను సుత్తించుడి పది తంతుల సవ్రమండలముతో ఆయనను 

కీరిత్ంచుడి 

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

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

కీరత్నలు 81:2 => కీరత్న యెతుత్డి గిలకతపెప్ట పటుట్కొనుడి సవ్రమండలమును మనోహరమైన 

సితారాను వాయించుడి. 

కీరత్నలు 150:3 => బూరధవ్నితో ఆయనను సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 
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పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 8:4 => అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి 

పైకి లేచి దేవుని సనిన్ధిని చేరెను. 

కీరత్నలు 141:2 => నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను నీ 

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

1 సమూయేలు 10:1 => అపుప్డు సమూయేలు తైలపు బుడిడ్ పటుట్కొని సౌలు తలమీద తైలముపోసి 

అతని ముదుద్పెటుట్కొని యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా 

నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:30 => అనుదినము ఉదయ సాయంకాలములయందు యెహోవాను 

గూరిచ్న సుత్తి పాటలు పాడుటకును, విశార్ంతిదినములలోను, అమావాసయ్లలోను పండుగలలోను 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంపవలసిన సమయములనిన్టిలోను, లెకక్కు సరియైనవారు వంతు 

పర్కారము నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని సేవ జరిగించుటకును నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది 

నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాటకులును ఏక సవ్రముతో యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచు గానము చేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయలువెళిల్, ఆ బూరలతోను 
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తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి సవ్రమెతిత్ యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని సోత్తర్ము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => ఆ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సౌపానములను, గాయకులకు తంబురలను సితారాలను చేయించెను, అటువంటి 

పని అంతకుముందు యూదాదేశమందు ఎవవ్రును చూచియుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అంతసేపును సరవ్సమాజము ఆరాధించుచుండెను. గాయకులు 

పాడుచుండిరి, బూరలు ఊదువారు నాదము చేయుచుండిరి, దహనబలి యరప్ణ సమాపత్మగువరకు 

ఇదియంతయు జరుగుచుండెను. 

నెహెమాయ్ 12:27 => యెరూషలేము పార్కారమును పర్తిషిఠ్ంచు కాలములో వారు ఆ 

పర్తిషాఠ్చారమును సోత్తర్గీతములతోను పాటలతోను సవ్రమండల సితారా చేయి తాళములతోను 

సంతోషముగా జరిగించునటుల్ లేవీయులను తమ సకల సథ్లములలోనుండి యెరూషలేమునకు 

రపిప్ంచుటకు పూనుకొనిరి 

కీరత్నలు 21:5 => నీ రక్షణవలన అతనికి గొపప్ మహిమ కలిగెను గౌరవ పర్భావములను నీవు 

అతనికి ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

కీరత్నలు 98:5 => సితారా సవ్రముతో యెహోవాకు సోత్తర్గీతములు పాడుడి సితారా తీసికొని సంగీత 

సవ్రముతో గానము చేయుడి. 

కీరత్నలు 118:3 => ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని అహరోను వంశసుథ్లు అందురు గాక. 

కీరత్నలు 147:7 => కృతజఞ్తాసుత్తులతో యెహోవాను కీరిత్ంచుడి. సితారాతో మన దేవుని కీరిత్ంచుడి. 
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కీరత్నలు 148:14 => ఆయన తన పర్జలకు ఒక శృంగమును హెచిచ్ంచియునాన్డు. అది ఆయన 

భకుత్లకందరికిని ఆయన చెంతజేరిన జనులగు ఇశార్యేలీయులకును పర్ఖాయ్తికరముగా నునన్ది. 

యెహోవాను సుత్తించుడి.  

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

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

సవ్రము నాకు వినబడనిముమ్.  

పరమగీతము 3:6 => ధూమ సత్ంభములవలె అరణయ్మారగ్ముగా వచుచ్ ఇది ఏమి? గోపరసముతోను 

సాంబార్ణితోను వరత్కులముమ్ వివిధమైన సుగంధ చూరణ్ములతోను పరిమళించుచు వచుచ్ ఇది ఏమి?  

పరమగీతము 4:6 => ఎండ చలాల్రి నీడలు జరిగిపోవువరకు గోపరస పరవ్తములకు సాంబార్ణి 

పరవ్తములకు నేను వెళుల్దును. 

పరమగీతము 4:10 => సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీ పేర్మ ఎంత మధురము! దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మ 

ఎంత సంతోషకరము నీవు పూసికొను పరిమళ తైలముల వాసన సకల గంధవరగ్ములకనన్ 

సంతోషకరము. 

యెషయా 44:23 => యెహోవా ఆ కారయ్మును సమాపిత్ చేసియునాన్డు ఆకాశములారా, 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి భూమి అగాధసథ్లములారా, ఆరాభ్టము చేయుడి పరవ్తములారా, అరణయ్మా, 

అందులోని పర్తి వృక్షమా, సంగీతనాదము చేయుడి.యెహోవా యాకోబును విమోచించును ఆయన 

ఇశార్యేలులో తనున్తాను మహిమోనన్తునిగా కనుపరచుకొనును 

యెషయా 49:13 => శర్మనొందిన తన జనులయందు జాలిపడి యెహోవా తన జనులను 

ఓదారిచ్యునాన్డు ఆకాశమా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుము భూమీ, సంతోషించుము పరవ్తములారా, 

ఆనందధవ్ని చేయుడి.  

యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 3:23 => నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళల్గా, కెబారునది దగగ్ర యెహోవా పర్భావము 

నాకు పర్తయ్క్షమైనటుట్ ఆయన పర్భావము నిలువబడి నాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 
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జెకరాయ్ 3:5 => అతని తలమీద తెలల్ని పాగా పెటిట్ంచుడని నేను మనవిచేయగా వారు అతని తలమీద 

తెలల్ని పాగాపెటిట్ వసత్రములతో అతనిని అలంకరించిరి; యెహోవా దూత దగగ్ర నిలుచుండెను. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:29 => నా తండిర్ రాజయ్ములో మీతోకూడ నేను ఈ దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు 

దినమువరకు, ఇకను దాని తార్గనని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

మారుక్ 14:24 => అపుప్డాయన ఇది నిబంధన విషయమై అనేకులకొరకు చిందింపబడుచునన్ నా 

రకత్ము. 

లూకా 4:7 => కాబటిట్ నీవు నాకు మొర్కిక్తివా యిదంతయు నీదగునని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 8:41 => యించుమించు పండెర్ండేండల్ యీడుగల తన యొకక్తే కుమారెత్ చావ సిదధ్ముగ 

ఉనన్ది గనుక తన యింటికి రమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను. ఆయన వెళుల్చుండగా 

జనసమూహములు ఆయనమీద పడుచుండిరి.  

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

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 
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యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 11:32 => అంతట మరియ యేసు ఉనన్ చోటికి వచిచ్, ఆయనను చూచి, ఆయన 

పాదములమీద పడి పర్భువా, నీవికక్డ ఉండినయెడల నా సహోదరుడు చావకుండుననెను. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

యోహాను 17:10 => నావనిన్యు నీవి, నీవియు నావి; వారియందు నేను మహిమపరచబడి 

యునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

2 కొరిందీయులకు 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 3:15 => మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిత్కలిగి ఆయన ఆతమ్వలన 

బలపరచబడునటుల్గాను, 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

వచనము 12 
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వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును ఘనతయు మహిమయు 

సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

కీరత్నలు 33:3 => ఆయననుగూరిచ్ నూతనకీరత్న పాడుడి ఉతాస్హధవ్నితో ఇంపుగా వాయించుడి. 

కీరత్నలు 40:3 => తనకు సోత్తర్రూపమగు కొర్తత్గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు 

దాని చూచి భయభకుత్లుగలిగి యెహోవా యందు నమిమ్కయుంచెదరు.  

కీరత్నలు 96:1 => యెహోవామీద కొర్తత్ కీరత్న పాడుడి సరవ్భూజనులారా, యెహోవామీద పాడుడి 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 144:9 => దేవా, నినున్గూరిచ్ నేనొక కొర్తత్ కీరత్న పాడెదను పదితంతుల సితారాతో నినున్ 

కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 149:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాకు కొర్తత్ కీరత్న పాడుడి భకుత్లు కూడుకొను 

సమాజములో ఆయనకు సోత్తర్ గీతము పాడుడి.  
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యెషయా 42:10 => సముదర్పర్యాణము చేయువారలారా, సముదర్ములోని సమసత్మా, 

దీవ్పములారా, దీవ్ప నివాసులారా, యెహోవాకు కొర్తత్ గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి 

ఆయనను సుత్తించుడి.  

పర్కటన 5:2 => మరియు దాని ముదర్లు తీసి ఆ గర్ంథము విపుప్టకు యోగుయ్డైనవాడెవడని 

బలిషుఠ్డైన యొక దేవదూత బిగగ్రగా పర్చురింపగా చూచితిని. 

పర్కటన 5:3 => అయితే పరలోకమందుగాని భూమిమీదగాని భూమికిర్ందగాని ఆ గర్ంథము 

విపుప్టకైనను చూచుటకైనను ఎవనికిని శకిత్ లేకపోయెను. 

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

Page  of 513 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:28 => ఇది నా రకత్ము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమితత్ము అనేకుల కొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నిబంధన రకత్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

1 కొరిందీయులకు 7:23 => మీరు విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మనుషుయ్లకు దాసులు 

కాకుడి. 

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

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 
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తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 
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పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

దానియేలు 4:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును 

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

దానియేలు 6:25 => అపుప్డు రాజగు దరాయ్వేషు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును 

రాషట్రములకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని ఈలాగు వార్యించెను మీకు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగును గాక. 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

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

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

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

పరిచారకుడనైతిని. 

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

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

నిరగ్మకాండము 15:21 => మిరాయ్ము వారితో కలిసి యిటుల్ పలల్వి యెతిత్ పాడెను యెహోవాను 

గానము చేయుడి ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని రౌతును సముదర్ములో 

ఆయన పడదోర్సెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటే ల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 9:3 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిన్ధిని 

బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది 

దూడను గొఱఱ్పిలల్ను 

లేవీయకాండము 25:25 => నీ సహోదరుడు బీదవాడై తన సావ్సథ్య్ములో కొంత అమిమ్న తరువాత 

అతనికి సమీప బంధువుడు విడిపింప వచిచ్నయెడల తన సహోదరుడు అమిమ్నదానిని అతడు 

విడిపించును. 

సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదుధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

సంఖాయ్కాండము 35:32 => మరియు ఆశర్యపురమునకు పారిపోయినవాడు యాజకుడు 

మృతినొందక మునుపు సవ్దేశమందు నివసించునటుల్ వానిచేత విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:26 => నేను యెహోవాను పార్రిథ్ంచుచు ఈలాగు చెపిప్తిని పర్భువా 

యెహోవా, నీవు నీ మహిమవలన విమోచించి బాహుబలమువలన ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నీ 

సావ్సథ్య్మైన జనమును నశింపజేయకుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:23 => అయితే రకత్మును తిననే తినకూడదు. భదర్ము సుమీ. 

ఏలయనగా రకత్ము పార్ణము; మాంసముతో పార్ణాధారమైనదాని తినకూడదు; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

2 సమూయేలు 7:23 => నీకు జనులగుటకై వారిని నీవు విమోచించునటుల్ను, నీకు ఖాయ్తి 

కలుగునటుల్ను, నీ జనులనుబటిట్ నీ దేశమునకు భీకరమైన మహాకారయ్ములను చేయునటుల్ను దేవుడవైన 

నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఆ జనుల వశములోనుండియు, వారి దేవతల వశములోనుండియు 

నీవు విమోచించిన ఇశార్యేలీయులనునటిట్ నీ జనులవంటి జనము లోకమునందు మరి ఎకక్డనునన్ది. 

2 సమూయేలు 22:40 => యుదధ్మునకు బలము నీవు ననున్ ధరింపజేయుదువు నామీదికి 

లేచినవారిని నీవు అణచివేయుదువు.  

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

కీరత్నలు 9:1 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను యెహోవాను సుత్తించెదను యెహోవా, నీ 

అదుభ్తకారయ్ములనిన్టిని నేను వివరించెదను. 

కీరత్నలు 19:14 => యెహోవా, నా ఆశర్యదురగ్మా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలును నా 

హృదయధాయ్నమును నీ దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

కీరత్నలు 27:6 => ఇపుప్డు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ నా శతుర్వులకంటె ఎతుత్గా నా తల యెతత్బడును. 

ఆయన గుడారములో నేను ఉతాస్హధవ్ని చేయుచు బలులు అరిప్ంచెదను. నేను పాడెదను, 

యెహోవానుగూరిచ్ సుత్తిగానము చేసెదను. 

కీరత్నలు 28:7 => యెహోవా నా ఆశర్యము, నా కేడెము నా హృదయము ఆయనయందు 

నమిమ్కయుంచెను గనుక నాకు సహాయము కలిగెను. కావున నా హృదయము పర్హరిష్ంచుచునన్ది 

కీరత్నలతో నేను ఆయనను సుత్తించుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 31:5 => నా ఆతమ్ను నీచేతి కపప్గించుచునాన్ను యెహోవా సతయ్దేవా, ననున్ 

విమోచించువాడవు నీవే.  

కీరత్నలు 34:22 => యెహోవా తన సేవకుల పార్ణమును విమోచించును ఆయన 

శరణుజొచిచ్నవారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరు. 
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కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

కీరత్నలు 49:15 => దేవుడు ననున్ చేరుచ్కొనును పాతాళ బలములోనుండి ఆయన నా పార్ణమును 

విమోచించును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 71:23 => నేను నినున్ కీరిత్ంచునపుప్డు నా పెదవులును నీవు విమోచించిన నా పార్ణమును 

నినున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయును. నాకు కీడు చేయజూచువారు సిగుగ్పడియునాన్రు  

కీరత్నలు 74:2 => నీ సావ్సథ్య్ గోతర్మును నీవు పూరవ్ము సంపాదించుకొని విమోచించిన నీ 

సమాజమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము. నీవు నివసించు ఈ సీయోను పరవ్తమును 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

కీరత్నలు 86:12 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను నీ 

నామమును నితయ్ము మహిమపరచెదను. 

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

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

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

కీరత్నలు 103:4 => సమాధిలోనుండి నీ పార్ణమును విమోచించుచునాన్డు కరుణాకటాక్షములను 

నీకు కిరీటముగా ఉంచుచునాన్డు 

కీరత్నలు 107:3 => తూరుప్నుండి పడమటినుండి ఉతత్రమునుండి దకిష్ణమునుండియు నానా 

దేశములనుండియు ఆయన పోగుచేసినవారును ఆమాట పలుకుదురుగాక.  

కీరత్నలు 111:9 => ఆయన తన పర్జలకు విమోచనము కలుగజేయువాడు తన నిబంధన ఆయన 

నితయ్ముగా ఉండ నిరణ్యించువాడు. ఆయన నామము పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 
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కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

కీరత్నలు 117:1 => యెహోవా కృప మనయెడల హెచుచ్గానునన్ది. ఆయన విశావ్సయ్త నిరంతరము 

నిలుచును. 

కీరత్నలు 130:7 => ఇశార్యేలూ, యెహోవా మీద ఆశపెటుట్కొనుము యెహోవా యొదద్ కృప 

దొరుకును. ఆయనయొదద్ సంపూరణ్ విమోచన దొరుకును. 

కీరత్నలు 147:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. యెహోవాను సుత్తించుడి మన దేవునికి సోత్తర్గానము 

చేయుట మంచిది అది మనోహరము సోత్తర్ముచేయుట ఒపిప్దము. 

పరమగీతము 3 :11 => సీయోను కుమారెత్లారా , వేంచేయుడి కిరీటము ధరించిన 

సొలొమోనురాజును చూడుడి వివాహదినమున అతని తలిల్ అతనికి పెటిట్న కిరీటము చూడుడి ఆ 

దినము అతనికి బహు సంతోషకరము.  

యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ 

పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 

తోలును.  

యెషయా 11:12 => జనములను పిలుచుటకు ఆయన యొక ధవ్జము నిలువబెటుట్ను 

భర్షుట్లైపోయిన ఇశార్యేలీయులను పోగుచేయును భూమియొకక్ నాలుగు దిగంతములనుండి 

చెదరిపోయిన యూదావారిని సమకూరుచ్ను.  

యెషయా 25:1 => యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నేను నినున్ హెచిచ్ంచెదను నీ నామమును 

సుత్తించెదను నీవు అదుభ్తములు చేసితివి, సతయ్సవ్భావము ననుసరించి నీవు పూరవ్కాలమున చేసిన నీ 

ఆలోచనలు నెరవేరిచ్తివి 

యెషయా 26:2 => సతయ్ము నాచరించు నీతిగల జనము పర్వేశించునటుల్ దావ్రములను తీయుడి. 

యెషయా 29:22 => అందుచేతను అబార్హామును విమోచించిన యెహోవా యాకోబు 

కుటుంబమునుగూరిచ్ యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇకమీదట యాకోబు సిగుగ్పడడు ఇకమీదట అతని 

ముఖము తెలల్బారదు.  
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యెషయా 35:9 => అకక్డ సింహముండదు కూర్రజంతువులు దాని ఎకక్వు, అవి అకక్డ కనబడవు 

విమోచింపబడినవారే అకక్డ నడచుదురు యెహోవా విమోచించినవారు పాటలుపాడుచు తిరిగి 

సీయోనునకు వచెచ్దరు  

యెషయా 41:9 => భూదిగంతములనుండి నేను పటుట్కొని దాని కొనలనుండి పిలుచుకొనినవాడా, 

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యెషయా 42:12 => పర్భావముగలవాడని మనుషుయ్లు యెహోవాను కొనియాడుదురు గాక 

దీవ్పములలో ఆయన సోత్తర్ము పర్చురము చేయుదురు గాక 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యెషయా 43:14 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడును మీ విమోచకుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ నిమితత్ము నేను బబులోను పంపితిని నేను వారినందరిని పారిపోవునటుల్ 

చేసెదను వారికి అతిశయాసప్దములగు ఓడలతో కలీద్యులను పడవేసెదను. 

యెషయా 44:24 => గరభ్మునుండి నినున్ నిరిమ్ంచిన నీ విమోచకుడగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవానగు నేనే సమసత్మును జరిగించువాడను నేనొకడనే ఆకాశమును 

విశాలపరచినవాడను నేనే భూమిని పరచినవాడను  

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  
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యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యెషయా 62:12 => పరిశుదధ్ పర్జలనియు యెహోవా విమోచించిన వారనియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును. యెరూషలేమా, ఆశింపతగినదానవనియు విసరిజ్ంపబడని పటట్ణమనియు నీకు పేరు 

కలుగును.  

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 3:7 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా మారగ్ములలొ 

నడుచుచు నేను నీకపప్గించిన దానిని భదర్ముగా గైకొనినయెడల, నీవు నా మందిరముమీద అధికారివై 

నా ఆవరణములను కాపాడువాడవగుదువు; మరియు ఇకక్డ నిలువబడు వారికి కలిగినటుల్ నా సనిన్ధిని 

నిలుచు భాగయ్ము నీకితుత్ను. 

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

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

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడడ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 
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మతత్యి 22:30 => పునరుతాథ్నమందు ఎవరును పెండిల్ చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు; వారు 

పరలోకమందునన్ దూతలవలె ఉందురు. 

మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 

మారుక్ 14:26 => అంతట వారు కీరత్న పాడి ఒలీవలకొండకు వెళిల్రి. 

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

లూకా 24:21 => ఇశార్యేలును విమోచింపబోవువాడు ఈయనే అని మేము నిరీకిష్ంచియుంటిమి; 

ఇదిగాక యీ సంగతులు జరిగి నేటికి మూడుదినములాయెను. 

యోహాను 9:38 => అంతట వాడు పర్భువా, నేను విశవ్సించుచునాన్నని చెపిప్ ఆయనకు మొర్కెక్ను. 

యోహాను 10:15 => తండిర్ ననున్ ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండిర్ని ఏలాగు ఎరుగుదునో ఆలాగే 

నేను నా గొఱఱ్లను ఎరుగుదును, నా గొఱఱ్లు ననున్ ఎరుగును. మరియు గొఱఱ్ల కొరకు నా పార్ణము 

పెటుట్చునాన్ను. 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

యోహాను 12:28 => తండీర్, నీ నామము మహిమపరచుమని చెపెప్ను. అంతట నేను దానిని 

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

యోహాను 12:32 => నేను భూమిమీదనుండి పైకెతత్బడినయెడల అందరిని నాయొదద్కు 

ఆకరిష్ంచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 13:31 => వాడు వెళిల్న తరువాత యేసు ఇటల్నెను ఇపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు 

మహిమపరచబడియునాన్డు; దేవుడును ఆయనయందు మహిమపరచబడియునాన్డు. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 
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యోహాను 17:5 => తండీర్, లోకము పుటట్కమునుపు నీయొదద్ నాకు ఏ మహిమయుండెనో ఆ 

మహిమతో ననున్ ఇపుప్డు నీయొదద్ మహిమపరచుము. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

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

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:11 => పర్భువైన యేసు కృపచేత మనము రక్షణ పొందుదుమని 

నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 
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గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:23 => కీర్సుత్ సంఘమునకు శిరసైస్ యునన్లాగున పురుషుడు భారయ్కు 

శిరసైస్యునాన్డు. కీర్సేత్ శరీరమునకు రక్షకుడైయునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

కొలొసస్యులకు 2:10 => మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూరుణ్లై యునాన్రు; ఆయన సమసత్ 

పర్ధానులకును అధికారులకును శిరసైస్యునాన్డు; 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 
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హెబీర్యులకు 9:15 => ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి 

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 

సావ్ సథ్య్ ము ను గూ రిచ్ న వా గాద్ న ము ను పొం దు ని మి తత్ ము ఆ య న కొర్ తత్  ని బం ధ న కు 

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

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

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 
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1 యోహాను 5:6 => నీళల్ దావ్రాను రకత్ము దావ్రాను వచిచ్న వాడు ఈయనే, అనగా యేసుకీర్సేత్. 

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 6:5 => ఆయన మూడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని మూడవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక నలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు తార్సుచేత పటుట్కొని కూరుచ్ండి 

యుండెను. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 8:1 => ఆయన యేడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు 

నిశశ్బద్ముగా ఉండెను.  

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

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 
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నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

వచనము 13 

అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, 

అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును సోత్తర్మును 

ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట వింటిని 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 
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1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 28:2 => అతనికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకు పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 39:30 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు మేలిమి బంగారుతో 

పరిశుదధ్కిరీట భూషణము చేసి చెకిక్న ముదర్వలె దానిమీద యెహోవా పరిశుదుధ్డు అను వార్త వార్సిరి. 
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లేవీయకాండము 8:13 => అపుప్డతడు అహరోను కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ వారికి 

చొకాక్యిలను తొడిగి వారికి దటీ ట్లను కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదుధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

సంఖాయ్కాండము 26:53 => ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => అపుప్డు వారు రాజకుమారుని బయటికి తోడుకొనివచిచ్, 

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 

కీరత్నలు 37:9 => కీడు చేయువారు నిరూమ్లమగుదురు యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనువారు 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

కీరత్నలు 40:3 => తనకు సోత్తర్రూపమగు కొర్తత్గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు 

దాని చూచి భయభకుత్లుగలిగి యెహోవా యందు నమిమ్కయుంచెదరు.  

కీరత్నలు 45:16 => నీ పితరులకు పర్తిగా నీకు కుమారులుందురు భూమియందంతట నీవు వారిని 

అధికారులనుగా నియమించెదవు. 

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 
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కీరత్నలు 144:9 => దేవా, నినున్గూరిచ్ నేనొక కొర్తత్ కీరత్న పాడెదను పదితంతుల సితారాతో నినున్ 

కీరిత్ంచెదను. 

పరమగీతము 3 :11 => సీయోను కుమారెత్లారా , వేంచేయుడి కిరీటము ధరించిన 

సొలొమోనురాజును చూడుడి వివాహదినమున అతని తలిల్ అతనికి పెటిట్న కిరీటము చూడుడి ఆ 

దినము అతనికి బహు సంతోషకరము.  

యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ 

పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 

తోలును.  

యెషయా 42:12 => పర్భావముగలవాడని మనుషుయ్లు యెహోవాను కొనియాడుదురు గాక 

దీవ్పములలో ఆయన సోత్తర్ము పర్చురము చేయుదురు గాక 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

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

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యెషయా 61:6 => మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని 

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  
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యెషయా 66:21 => మరియు యాజకులుగాను లేవీయులుగాను ఉండుటకై నేను వారిలో కొందరిని 

ఏరప్రచుకొందును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు . మరియు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:14 => కొర్వువ్తో యాజకులను సంతోషపరచెదను, నా జనులు నా ఉపకారములను 

తెలిసికొని తృపిత్నొందుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 33:18 => ఎడతెగక దహనబలులను అరిప్ంచుటకును నైవేదయ్ముల నరిప్ంచుటకును 

బలులను అరిప్ంచుటకును నా సనిన్ధిని యాజకులైన లేవీయులలో ఒకడుండక మానడు. 

యిరిమ్యా 33:21 => నా సేవకుడైన దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండి రాజయ్పరిపాలనచేయు 

కుమారుడు అతనికి ఉండక మానడని అతనితో నేను చేసిన నిబంధన వయ్రథ్మగును; మరియు నా 

పరిచారకులైన లేవీయులగు యాజకులతోను నేను చేసిన నా నిబంధన వయ్రథ్మగును. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

హోషేయ 11:12 => ఎఫార్యిమువారు అబదధ్ములతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; ఇశార్యేలువారు 

మోసకిర్యలతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; యూదావారు నిరాటంకముగా దేవునిమీద తిరుగుబాటు 

చేయుదురు, నమమ్కమైన పరిశుదధ్ దేవునిమీద తిరుగబడుదురు. 

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

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 
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మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 4:8 => ఇదివరకే మీరేమియు కొదువలేక తృపుత్లైతిరి, ఇదివరకే 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

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

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 
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2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

వచనము 14 

ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

2 రాజులు 6:16 => అతడు భయపడవదుద్, మన పక్షమున నునన్వారు వారికంటె అధికులై 

యునాన్రని చెపిప్ 

2 రాజులు 6:17 => యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న 

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను పరవ్తము అగిన్ 

గుఱఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 

2 రాజులు 6:18 => ఆ దండువారు అతని సమీపించినపుప్డు ఎలీషా ఈ జనులను అంధతవ్ముతో 

మొతుత్మని యెహోవాను వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషా చేసిన పార్రథ్నచొపుప్న వారిని అంధతవ్ముతో 

మొతెత్ను. 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి 
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పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

కీరత్నలు 68:17 => దేవుని రథములు సహసర్ములు సహసర్ సహసర్ములు పర్భువు వాటిలోనునాన్డు 

సీనాయి పరిశుదధ్మైనటుట్ ఆ కొండ పరిశుదధ్మాయెను.  

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

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 
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నిరగ్మకాండము 18:10 => మరియు యితోర్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు ఫరో చేతిలోనుండియు 

మిముమ్ను విడిపించి, ఐగుపీత్యుల చేతికిర్ందనుండి ఈ పర్జలను విడిపించిన యెహోవా 

సుత్తింపబడునుగాక. 

నిరగ్మకాండము 25:20 => ఆ కెరూబులు పైకి విపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపుప్చుండగా వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు 

కరుణాపీఠముతటుట్ నుండవలెను. నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిత్ ఆ మందసముమీద నుంచవలెను. 

1 రాజులు 6:29 => మరియు మందిరపు గోడలనిన్టిమీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను 

తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచెను. 

నెహెమాయ్ 9:6 => నీవే, అదివ్తీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మహాకాశములను వాటి 

సైనయ్మును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని 

సృజించి వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 

యోబు 25:3 => ఆయన సేనలను లెకిక్ంప శకయ్మా? ఆయన వెలుగు ఎవరిమీదనైనను 

ఉదయింపకుండునా? 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

కీరత్నలు 29:1 => దైవపుతుర్లారా, యెహోవాకు ఆరోపించుడి పర్భావ మహాతమ్య్ములను యెహోవాకు 

ఆరోపించుడి 

కీరత్నలు 66:8 => జనములారా, మా దేవుని సనున్తించుడి గొపప్ సవ్రముతో ఆయన కీరిత్ 

వినిపించుడి. 

కీరత్నలు 89:5 => యెహోవా, ఆకాశవైశాలయ్ము నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను సుత్తించుచునన్ది 

పరిశుదధ్దూతల సమాజములో నీ విశావ్సయ్తనుబటిట్ నీకు సుత్తులు కలుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 97:7 => వయ్రథ్ విగర్హములనుబటిట్ అతిశయపడుచు చెకిక్న పర్తిమలను 

పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు సకలదేవతలు ఆయనకు నమసాక్రము చేయును. 

కీరత్నలు 145:21 => శరీరులందరు ఆయన పరిశుదధ్ నామమును నితయ్ము సనున్తించుదురు గాక. 
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పరమగీతము 1:16 => నా పిర్యుడా, నీవు సుందరుడవు అతి మనోహరుడవు మన శయనసాథ్నము 

పచచ్నిచోటు మన మందిరముల దూలములు దేవదారు మార్నులు మన వాసములు సరళపుమార్నులు. 

యెహెజేక్లు 3:12 => అంతలో ఆతమ్ ననెన్తిత్కొనిపోగా యెహోవా పర్భావమునకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక అను శబద్మొకటి ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలుకుట 

నేను వింటిని. 

జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగగ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 

మతత్యి 4:11 => అంతట అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూతలు వచిచ్ ఆయనకు 

పరిచరయ్ చేసిరి. 

మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 28:9 => యేసు వారిని ఎదురొక్ని మీకు శుభమని చెపెప్ను. వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, 

ఆయన పాదములు పటుట్కొని ఆయనకు మొర్కక్గా 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

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

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

హెబీర్యులకు 1:4 => మందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 
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హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 540 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

వచనము 1 

ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ నాలుగు జీవులలో 

ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 
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యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఆదికాండము 22:8 => అబార్హాము నాకుమారుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱఱ్పిలల్ను చూచుకొనునని 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 25:20 => ఆ కెరూబులు పైకి విపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపుప్చుండగా వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు 

కరుణాపీఠముతటుట్ నుండవలెను. నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిత్ ఆ మందసముమీద నుంచవలెను. 

2 సమూయేలు 22:4 => కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి 

ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:29 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమను ఆయనకు చెలిల్ంచుడి 

నైవేదయ్ములుచేత పుచుచ్కొని ఆయన సనిన్ధిని చేరుడి పరిశుదాధ్లంకారములగు ఆభరణములను 

ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రుహ్డవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 18:3 => కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి 

ననున్ రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 103:22 => యెహోవా ఏలుచుండు సథ్లములనిన్టిలో నునన్ ఆయన సరవ్ కారయ్ములారా, 

ఆయనను సుత్తించుడి. నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 104:31 => యెహోవా మహిమ నితయ్ముండునుగాక. యెహోవా తన కిర్యలను చూచి 

ఆనందించును గాక. 

కీరత్నలు 111:3 => ఆయన కారయ్ము మహిమా పర్భావములు గలది ఆయన నీతి నితయ్ము 

నిలుకడగా నుండును. 

కీరత్నలు 138:5 => యెహోవా మహా పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా మారగ్ములనుగూరిచ్ 

గానము చేసెదరు. 

కీరత్నలు 145:11 => ఆయన రాజయ్ మహోనన్త పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు 

తెలియజేయుటకై 

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

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

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

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

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

మతత్యి 4:11 => అంతట అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూతలు వచిచ్ ఆయనకు 

పరిచరయ్ చేసిరి. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 
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గలతీయులకు 1:5 => దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 1:4 => మందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 
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పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

వచనము 2 

మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు విలుల్పటుట్కొని 

కూరుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను; అతడు జయించుచు, జయించుటకు 

బయలువెళె ల్ను. 

పర్కటన 5:3 => అయితే పరలోకమందుగాని భూమిమీదగాని భూమికిర్ందగాని ఆ గర్ంథము 

విపుప్టకైనను చూచుటకైనను ఎవనికిని శకిత్ లేకపోయెను. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 96:11 => యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు ఆకాశము సంతోషించునుగాక భూమి 

ఆనందించును గాక సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 96:12 => పొలమును దానియందుగల సరవ్మును యెహోవా సనిన్ధిని పర్హరిష్ంచునుగాక. 

వనవృక్షములనిన్యు ఉతాస్హధవ్ని చేయునుగాక.  
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కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి 

కీరత్నలు 148:3 => సూరయ్చందుర్లారా, ఆయనను సుత్తించుడి కాంతిగల నక్షతర్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:4 => పరమాకాశములారా, ఆకాశముపైనునన్ జలములారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:5 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవి పుటెట్ను అవి యెహోవా నామమును సుత్తించును 

గాక 

కీరత్నలు 148:6 => ఆయన వాటిని నితయ్సాథ్యువులుగా సిథ్రపరచియునాన్డు ఆయన వాటికి కటట్డ 

నియమించెను ఏదియు దాని నతికర్మింపదు.  

కీరత్నలు 148:7 => భూమిమీదనునన్ మకరములారా, అగాధజలములారా, యెహోవాను సుత్తించుడి 

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

కీరత్నలు 148:9 => పరవ్తములారా, సమసత్మైన గుటట్లారా, ఫలవృక్షములారా, సమసత్మైన 

దేవదారు వృక్షములారా, 

కీరత్నలు 148:10 => మృగములారా, పశువులారా, నేలను పార్కు జీవులారా, రెకక్లతో ఎగురు 

పకుష్లారా, 

కీరత్నలు 148:11 => భూరాజులారా, సమసత్ పర్జలారా, భూమిమీద నునన్ అధిపతులారా, సమసత్ 

నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:12 => యౌవనులు కనయ్లు వృదుధ్లు బాలురు 

కీరత్నలు 148:13 => అందరును యెహోవా నామమును సుత్తించుదురు గాక ఆయన నామము 

మహోనన్తమైన నామము ఆయన పర్భావము భూమాయ్కాశములకు పైగా నునన్ది. 

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

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

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

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

పరిచారకుడనైతిని. 

యెషయా 24:14 => శేషించినవారు బిగగ్రగా ఉతాస్హధవ్ని చేయుదురు యెహోవా 

మహాతమ్య్మునుబటిట్ సముదర్తీరమున నునన్వారు కేకలు వేయుదురు. 

యెషయా 42:10 => సముదర్పర్యాణము చేయువారలారా, సముదర్ములోని సమసత్మా, 

దీవ్పములారా, దీవ్ప నివాసులారా, యెహోవాకు కొర్తత్ గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి 

ఆయనను సుత్తించుడి.  

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

Page  of 548 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రుహ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 5:11 => యుగయుగములకు పర్భావమాయనకు కలుగును గాక. ఆమేన . 

యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 
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పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 66:2 => ఆయనకు పర్భావము ఆరోపించి ఆయనను సోత్తిర్ంచుడి 

కీరత్నలు 96:2 => యెహోవామీద పాడుడి, ఆయన నామమును సుత్తించుడి అనుదినము ఆయన 

రక్షణ సువారత్ను పర్కటించుడి. 

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 104:31 => యెహోవా మహిమ నితయ్ముండునుగాక. యెహోవా తన కిర్యలను చూచి 

ఆనందించును గాక. 

కీరత్నలు 113:2 => ఇది మొదలుకొని యెలల్కాలము యెహోవా నామము సనున్తింపబడునుగాక. 

కీరత్నలు 115:18 => మేమైతే ఇది మొదలుకొని నితయ్ము యెహోవాను సుత్తించెదము యెహోవాను 

సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 145:11 => ఆయన రాజయ్ మహోనన్త పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు 

తెలియజేయుటకై 

కీరత్నలు 150:6 => సకలపార్ణులు యెహోవాను సుత్తించుదురు గాక యెహోవాను సుత్తించుడి. 
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యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 
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పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

వచనము 3 

ఆయన రెండవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని రెండవ జీవి చెపుప్ట వింటిని 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

సంఖాయ్కాండము 14:5 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజసంఘము ఎదుట 

సాగిలపడిరి. 
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యిరిమ్యా 28:6 => ఆలాగున జరుగునుగాక, యెహోవా ఆలాగుననే చేయునుగాక, యెహోవా 

మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని, చెరగొనిపోబడిన వారినందరిని యెహోవా బబులోనులోనుండి ఈ 

సథ్లమునకు తెపిప్ంచి నీవు పర్కటించిన మాటలను నెరవేరుచ్నుగాక. 

యెహెజేక్లు 3:23 => నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళల్గా, కెబారునది దగగ్ర యెహోవా పర్భావము 

నాకు పర్తయ్క్షమైనటుట్ ఆయన పర్భావము నిలువబడి నాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

మారుక్ 14:35 => కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధయ్మైతే ఆ గడియ తనయొదద్నుండి 

తొలగిపోవలెనని పార్రిథ్ంచుచు 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

యోహాను 11:32 => అంతట మరియ యేసు ఉనన్ చోటికి వచిచ్, ఆయనను చూచి, ఆయన 

పాదములమీద పడి పర్భువా, నీవికక్డ ఉండినయెడల నా సహోదరుడు చావకుండుననెను. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రుహ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

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

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 
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1 కొరిందీయులకు 14:16 => లేనియెడల నీవు ఆతమ్తో సోత్తర్ము చేసినపుప్డు ఉపదేశము 

పొందనివాడు నీవు చెపుప్దానిని గర్హింపలేడు గనుక, నీవు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినపుప్డు ఆమేన  

అని వాడేలాగు పలుకును? 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 
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పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 11:16 => అంతట దేవుని యెదుట సింహాసనాసీనులగు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు 

సాషాట్ంగపడి దేవునికి నమసాక్రముచేసి 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

వచనము 4 

అపుప్డు ఎఱఱ్నిదైన వేరొక గుఱఱ్ము బయలువెళెళ్ను; మనుషుయ్లు ఒకని ఒకడు చంపుకొనునటుల్ 

భూలోకములో సమాధానము లేకుండ చేయుటకు ఈ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానికి అధికార 

మియయ్బడెను; మరియు అతనికి ఒక పెదద్ ఖడగ్మియయ్బడెను 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:7 => ఆయన వచిచ్ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని కుడిచేతిలో నుండి ఆ 

గర్ంథమును తీసికొనెను. 
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పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 10:3 => సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన 

ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబద్ములు పలికెను. 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

పర్కటన 6:3 => ఆయన రెండవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని రెండవ జీవి చెపుప్ట వింటిని 

పర్కటన 6:5 => ఆయన మూడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని మూడవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక నలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు తార్సుచేత పటుట్కొని కూరుచ్ండి 

యుండెను. 

పర్కటన 6:7 => ఆయన నాలుగవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని నాలుగవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

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

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 
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యెషయా 29:11 => దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడు 

నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది 

నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని చెపుప్ను.  

యెషయా 48:6 => నీవు ఆ సంగతి వినియునాన్వు ఇదంతయు ఆలోచించుము అది నిజమని మీరు 

ఒపుప్కొనవలెను గదా? తెలియని మరుగైన కొర్తత్సంగతులు నేనికమీదట నీకు తెలియజేయుచునాన్ను  

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 12:29 => కాబటిట్ అకక్డ నిలుచుండి వినిన జనసమూహము ఉరిమెను అనిరి. 

మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 

యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

పర్కటన 5:1 => మరియు లోపటను వెలుపటను వార్త కలిగి, యేడు ముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ 

యొక గర్ంథము సింహాసనమునందు ఆసీసుడై యుండువాని కుడిచేత చూచితిని. 

పర్కటన 8:1 => ఆయన యేడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు 

నిశశ్బద్ముగా ఉండెను.  

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 
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వచనము 5 

ఆయన మూడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని మూడవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. నేను చూడగా, 

ఇదిగో ఒక నలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు తార్సుచేత పటుట్కొని కూరుచ్ండి యుండెను. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 

జెకరాయ్ 6:3 => మూడవ రథమునకు తెలల్ని గుఱఱ్ములు నాలుగవ రథమునకు చుకక్లు చుకక్లుగల 

బలమైన గుఱఱ్ములుండెను. 

జెకరాయ్ 6:4 => నా యేలినవాడా, యివేమిటియని నాతో మాటలాడుచునన్ దూతను నేనడుగగా 

జెకరాయ్ 6:5 => అతడు నాతో ఇటల్నెను ఇవి సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి 

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 

జెకరాయ్ 6:6 => నలల్ని గుఱఱ్ములునన్ రథము ఉతత్ర దేశములోనికి పోవునది; తెలల్ని గుఱఱ్ములునన్ 

రథము వాటి వెంబడిపోవును, చుకక్లు చుకక్లుగల గుఱఱ్ములుగల రథము దకిష్ణ దేశములోనికి 

పోవును. 

జెకరాయ్ 6:7 => బలమైన గుఱఱ్ములు బయలువెళిల్ లోకమంతట సంచరింప పర్యతిన్ంపగా, పోయి 

లోకమందంతట సంచరించుడని అతడు సెలవిచెచ్ను గనుక అవి లోకమందంతట 

సంచరించుచుండెను. 
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జెకరాయ్ 6:8 => అపుప్డతడు ననున్ పిలిచి ఉతత్ర దేశములోనికి పోవువాటిని చూడుము; అవి ఉతత్ర 

దేశమందు నా ఆతమ్ను నెమమ్దిపరచునని నాతో అనెను. 

కీరత్నలు 45:3 => శూరుడా, నీ కతిత్ మొలను కటుట్కొనుము నీ తేజసుస్ను నీ పర్భావమును 

ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

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

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

జెకరాయ్ 6:11 => వారినడిగి వెండి బంగారములను తీసికొని కిరీటము చేసి పర్ధానయాజకుడును 

యెహోజాదాకు కుమారుడునైన యెహోషువ తలమీద ఉంచి 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 
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మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 
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రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

1 కొరిందీయులకు 15:56 => మరణపు ములుల్ పాపము; పాపమునకునన్ బలము ధరమ్శాసత్రమే. 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

2 కొరిందీయులకు 10:3 => మేము శరీరధారులమై నడుచుకొనుచునన్ను శరీరపర్కారము యుదధ్ము 

చేయము. 

2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదోధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

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

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

యెహోషువ 11:21 => ఆ కాలమున యెహోషువ వచిచ్ మనయ్దేశములోను, అనగా హెబోర్నులోను 

దె బీ రు లో ను అ నా బు లో ను యూ దా మ నయ్ ము ల నిన్ టి లో ను ఇ శార్ యే లీ యు ల మ నయ్ 

పర్దేశములనిన్టిలోను ఉనన్ అనాకీయులను నాశనము చేసెను. యెహోషువ వారిని వారి 

పటట్ణములను నిరూమ్లము చేసెను. 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 
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కీరత్నలు 18:37 => నా శతుర్వులను తరిమిపటుట్కొందును వారిని నశింపజేయువరకు నేను 

తిరుగను. 

కీరత్నలు 24:8 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌరయ్ములుగల యెహోవా యుదధ్శూరుడైన 

యెహోవా. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

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

కలిగినందుననా సముదర్ముమీద నీకు ఉగర్త కలిగినందుననా నీ గుఱఱ్ములను కటుట్కొని రక్షణారథ్మైన 

రథములమీద ఎకిక్ వచుచ్చునాన్వు?  

హగగ్యి 2:6 => మరియు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇక 

కొంతకాలము ఇంకొకమారు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును నేలను నేను కంపింపజేతును. 

జెకరాయ్ 6:2 => మొదటి రథమునకు ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములు, రెండవ రథమునకు నలల్ని గుఱఱ్ములు, 

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

విడువబడును, పర్భువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్నుండి వచుచ్ గొపప్ 

సుడిగాలితో బయలుదేరును. 

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

లూకా 21:10 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి 

రాజయ్మును లేచును; 

వచనము 6 
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మరియు దేనారమునకు ఒక సేరు గోధుమలనియు, దేనారమునకు మూడు సేరల్ యవలనియు, 

నూనెను దార్కాష్రసమును పాడుచేయవదద్నియు, ఆ నాలుగు జీవులమధయ్ ఒక సవ్రము పలికినటుట్ నాకు 

వినబడెను. 

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

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

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

యిరిమ్యా 15:2 => మేమెకక్డికి పోదుమని వారు నినన్డిగినయెడల నీవు వారితో నిటల్నుము. 

యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు చావునకు నియమింపబడినవారు చావునకును, ఖడగ్మునకు 

నియమింపబడినవారు ఖడగ్మునకును, కాష్మమునకు నియమింపబడిన వారు కాష్మమునకును, చెరకు 

నియమింపబడినవారు చెరకును పోవలెను. 

పర్కటన 6:7 => ఆయన నాలుగవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని నాలుగవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 8:1 => ఆయన యేడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు 

నిశశ్బద్ముగా ఉండెను.  

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

వచనము 7 

ఆయన నాలుగవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని నాలుగవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 
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పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 

జెకరాయ్ 6:2 => మొదటి రథమునకు ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములు, రెండవ రథమునకు నలల్ని గుఱఱ్ములు, 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

నిరగ్మకాండము 9:17 => నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 

యెషయా 37:26 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతన కాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది.  

యెషయా 37:27 => కాబటిట్ వాటి కాపురసుథ్లు బలహీనులై జడిసిరి. విభార్ంతినొంది పొలములోని 

గడిడ్వలెను కాడవేయని చేలవలెను అయిరి. 

యెహెజేక్లు 29:18 => నరపుతుర్డా, తూరు పటట్ణముమీద బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు తన 

సైనయ్ముచేత బహు ఆయాసకరమైన పని చేయించెను, వారందరి తలలు బోడివాయెను, అందరి 

భుజములు కొటుట్కొనిపోయెను; అయినను తూరు పటట్ణముమీద అతడు చేసిన కషట్మునుబటిట్ 

అతనికైనను, అతని సైనయ్మునకైనను కూలి యెంత మాతర్మును దొరకకపోయెను. 
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యెహెజేక్లు 29:19 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఐగుపుత్ దేశమును 

బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు నేను అపప్గించుచునాన్ను, అతడు దాని ఆసిత్ని పటుట్కొని దాని 

సొముమ్ను దోచుకొని కొలల్పెటుట్ను, అది అతని సైనయ్మునకు జీతమగును.  

యెహెజేక్లు 29:20 => తూరు పటట్ణముమీద అతడు చేసినది నా నిమితత్మే చేసెను గనుక అందుకు 

బహుమానముగా దానిని అపప్గించుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

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

భూజంతువులనేమి ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి 

మీద తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  

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

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

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

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

కీరత్నలు 17:13 => యెహోవా లెముమ్, వానిని ఎదురొక్ని వానిని పడగొటుట్ము దుషుట్నిచేతిలోనుండి 

నీ ఖడగ్ముచేత ననున్ రకిష్ంపుము 

యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  
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యెహెజేక్లు 30:24 => మరియు బబులోను రాజుయొకక్ చేతులను బలపరచి నా ఖడగ్ము అతని 

చేతికిచెచ్దను, ఫరోయొకక్ చేతులను నేను విరిచినందున బబులోనురాజు చూచుచుండగా ఫరో 

చావుదెబబ్ తినినవాడై మూలుగ్లిడును.  

యెహెజేక్లు 30:25 => బబులోను రాజుయొకక్ చేతులను బలపరచి ఫరోచేతులను ఎతత్కుండచేసి, 

ఐగుపుత్ దేశముమీద చాపుటకై నేను నా ఖడగ్మును బబులోను రాజు చేతికియయ్గా నేను యెహోవానై 

యునాన్నని ఐగుపీత్యులు తెలిసికొందురు. 

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

దేశముయొకక్ యీ కొననుండి ఆ కొనవరకు యెహోవా ఖడగ్ము తిరుగుచు హతము చేయుచునన్ది; 

శరీరులకు కేష్మమేమియు లేదు. 

యిరిమ్యా 16:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ పర్జలకు నా సమాధానము 

కలుగనియయ్కయు వారియెడల నా కృపావాతస్లయ్ములను చూపకయు ఉనాన్ను గనుక రోదనముచేయు 

ఇంటిలోనికి నీవు పోకుము, వారినిగూరిచ్ అంగలారుచ్టకు పోకుము, ఎవరినిని ఓదారుచ్టకు 

వెళల్కుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

యిరిమ్యా 38:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ పటట్ణము నిశచ్యముగా 

బబులోనురాజు దండుచేతికి అపప్గింపబడును, అతడు దాని పటుట్కొనును అని యిరీమ్యా 

పర్జలకందరికి పర్కటింపగా  

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

పశువులను నిరూమ్లము చేయవలెనని నేను ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను దుషట్మృగములచేతను 

తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను వారు 

దాని రకిష్ంపలేరు 

నహూము 2:3 => ఆయన బలాఢుయ్ల డాళుల్ ఎరుపాయెను, పరాకర్మశాలురు రకత్వరణ్పు వసత్రములు 

ధరించుకొనియునాన్రు, ఆయన సైనయ్ము వూయ్హపరచిన దినమున రథభూషణములు అగిన్వలె 

మెరయుచునన్వి, సరళదారుమయమైన యీటెలు ఆడుచునన్వి; 
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జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

మారుక్ 13:8 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును, అకక్డకక్డ 

భూకంపములు కలుగును, కరవులు వచుచ్ను. ఇవే వేదనలకు పార్రంభము. 

వచనము 8 

అపుప్డు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వరణ్ముగల ఒక గుఱఱ్ము కనబడెను; దాని మీద 

కూరుచ్నన్వాని పేరు మృతుయ్వు. పాతాళలోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడగ్మువలనను కరవువలనను 

మరణమువలనను (లేక తెగులువలనను) భూమిలోనుండి కూర్రమృగములవలనను భూనివాసులను 

చంపుటకు భూమి యొకక్ నాలుగవ భాగము పైన అధికారము వానికియయ్బడెను 

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

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

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

జెకరాయ్ 6:2 => మొదటి రథమునకు ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములు, రెండవ రథమునకు నలల్ని గుఱఱ్ములు, 
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జెకరాయ్ 6:6 => నలల్ని గుఱఱ్ములునన్ రథము ఉతత్ర దేశములోనికి పోవునది; తెలల్ని గుఱఱ్ములునన్ 

రథము వాటి వెంబడిపోవును, చుకక్లు చుకక్లుగల గుఱఱ్ములుగల రథము దకిష్ణ దేశములోనికి 

పోవును. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

విలాపవాకయ్ములు 5:10 => మహా కాష్మమువలన మా చరమ్ము పొయియ్వలె నలుపెకెక్ను. 

యెహెజేక్లు 4:10 => నీవు తూనికె పర్కారము, అనగా దినమొకటింటికి ఇరువది తులముల 

యెతుత్చొపుప్న భుజింపవలెను, వేళ వేళకు తినవలెను, 

యెహెజేక్లు 4:16 => నరపుతుర్డా, ఇదిగో యెరూషలేములో రొటెట్యను ఆధారమును నేను లేకుండ 

చేసినందున వారు తూనికె పర్కారముగా బహు చింతతో రొటెట్ భుజింతురు, నీళుల్ కొలచొపుప్న తార్గుచు 

విసమ్యమొందుదురు. 

పర్కటన 6:7 => ఆయన నాలుగవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని నాలుగవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 8:1 => ఆయన యేడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు 

నిశశ్బద్ముగా ఉండెను.  

వచనము 9 

ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము ఇచిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 
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2 రాజులు 7:1 => అపుప్డు ఎలీషా రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా మాట ఆలకించుము, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రేపు ఈ వేళకు షోమోర్ను దావ్రమందు రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని 

పిండియు, రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల యవలును అమమ్బడును. 

యెహెజేక్లు 1:5 => దానిలోనుండి నాలుగు జీవుల రూపములుగల యొకటి కనబడెను, వాటి 

రూపము మానవ సవ్రూపము వంటిది. 

జెకరాయ్ 6:2 => మొదటి రథమునకు ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములు, రెండవ రథమునకు నలల్ని గుఱఱ్ములు, 

మతత్యి 20:2 => దినమునకు ఒక దేనారము చొపుప్న పనివారితో ఒడబడి, తన దార్క్షతోటలోనికి 

వారిని పంపెను. 

మతత్యి 22:19 => పనున్ రూక యొకటి నాకు చూపుడని వారితో చెపప్గా వారాయనయొదద్కు ఒక 

దేనారము తెచిచ్రి. 

యోహాను 6:9 => ఇకక్డ ఉనన్ యొక చినన్వానియొదద్ అయిదు యవల రొటెట్లు రెండు చినన్ చేపలు 

ఉనన్వి గాని, యింతమందికి ఇవి ఏమాతర్మని ఆయనతో అనగా 

పర్కటన 7:1 => అటుతరువాత భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు దేవదూతలు 

నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముదర్ముమీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ 

భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా చూచితిని 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

వచనము 10 

వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము నిమితత్ము 

భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 6:3 => ఆయన రెండవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని రెండవ జీవి చెపుప్ట వింటిని 
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పర్కటన 6:5 => ఆయన మూడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని మూడవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక నలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు తార్సుచేత పటుట్కొని కూరుచ్ండి 

యుండెను. 

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

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

పర్కటన 8:1 => ఆయన యేడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు 

నిశశ్బద్ముగా ఉండెను.  

వచనము 11 

తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే చంపబడబోవువారి సహదాసుల 

యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక కొంచెము కాలము 

విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

జెకరాయ్ 6:3 => మూడవ రథమునకు తెలల్ని గుఱఱ్ములు నాలుగవ రథమునకు చుకక్లు చుకక్లుగల 

బలమైన గుఱఱ్ములుండెను. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 
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హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

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

అటిట్వాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెటుట్ను, మరణమంతగా పర్బలినను తృపిత్నొందక 

సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూరుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 8:8 => రెండవ దూత బూర ఊదినపుప్డు అగిన్చేత మండుచునన్ పెదద్ కొండవంటిది ఒకక్టి 

సముదర్ములో పడవేయబడెను. అందువలన సముదర్ములో మూడవ భాగము రకత్మాయెను. 

పర్కటన 8:9 => సముదర్ములోని పార్ణముగల జంతువులలో మూడవ భాగము చచెచ్ను, ఓడలలో 

మూడవ భాగము నాశనమాయెను. 

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

పర్కటన 8:11 => ఆ నక్షతర్మునకు మాచిపతిర్యని పేరు. అందువలన నీళల్లో మూడవ భాగము 

మాచిపతిర్ యాయెను; నీళుల్ చేదైపోయినందున వాటివలన మనుషుయ్లలో అనేకులు చచిచ్రి. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

పర్కటన 9:15 => మనుషుయ్లలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవతస్రమున అదే 

నెలలో అదే దినమున, అదే గంటకు సిదధ్పరచబడి యుండిన ఆ నలుగురు దూతలు వదిలిపెటట్బడిరి. 
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పర్కటన 9:18 => ఈ మూడు దెబబ్లచేత, అనగా వీటి నోళల్లోనుండి బయలువెడలుచునన్ అగిన్ 

ధూమగంధకములచేత, మనుషుయ్లలో మూడవ భాగము చంపబడెను, 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 

లేవీయకాండము 26:23 => శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా 

నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

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

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:29 => మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెత్ల 

మాంసమును తినెదరు. 
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లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 

యిరిమ్యా 15:2 => మేమెకక్డికి పోదుమని వారు నినన్డిగినయెడల నీవు వారితో నిటల్నుము. 

యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు చావునకు నియమింపబడినవారు చావునకును, ఖడగ్మునకు 

నియమింపబడినవారు ఖడగ్మునకును, కాష్మమునకు నియమింపబడిన వారు కాష్మమునకును, చెరకు 

నియమింపబడినవారు చెరకును పోవలెను. 

యిరిమ్యా 15:3 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే చంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు, 

తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల 

బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 16:4 => వారు ఘోరమైన మరణము నొందెదరు; వారినిగూరిచ్ రోదనము చేయబడదు, 

వారు పాతిపెటట్బడక భూమిమీద పెంటవలె పడి యుండెదరు, వారు ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను 

నశించెదరు; వారి శవములు ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారముగా ఉండును. 

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

పిలిపించెదను. తరువాత పర్తి పరవ్తముమీదనుండియు పర్తి కొండమీదనుండియు మెటట్ల 

సందులలోనుండియు వారిని వేటాడి తోలివేయుటకై అనేకులైన వేటగాండర్ను పిలిపించెదను.  
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యిరిమ్యా 43:11 => అతడువచిచ్ తెగులునకు నిరణ్యమైన వారిని తెగులునకును, చెరకు 

నిరణ్యమైనవారిని చెరకును, ఖడగ్మునకు నిరణ్యమైనవారిని ఖడగ్మునకును అపప్గించుచు 

ఐగుపీత్యులను హతము చేయును. 

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

నీవారు క్షయమగునటుల్గా వారిని క్షయపరచు మహాకాష్మమును పంపించి, కోపముచేతను 

కోర్ధముచేతను కఠినమైన గదిద్ంపులచేతను నేను నినున్ శికిష్ంపగా 

యెహెజేక్లు 5:16 => నీ చుటుట్నునన్ అనయ్ జనులకు నీవు నిందకును ఎగతాళికిని హెచచ్రికకును 

విసమ్యమునకును ఆసప్దముగా ఉందువు; యెహోవానగు నేనే ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 5:17 => ఈ పర్కారము నేను నీమీదికి కాష్మమును దుషట్మృగములను పంపుదును, అవి 

నీకు పుతర్హీనత కలుగజేయును, తెగులును పార్ణహానియు నీకు కలుగును, మరియు నీమీదికి 

ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; యెహోవానగు నేనే యీలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 14:13 => నరపుతుర్డా, ఏ దేశమైతే విశావ్సఘాతకమై నా దృషిట్కి పాపముచేసినదో 

దానికి నేను విరోధినై పార్ణాధారమగు ఆహారము లేకుండజేసి కరవు పంపించి మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయుదును  

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

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

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

దానిమీదికి దుషట్ మృగములను రపిప్ంచగా 

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

వారు తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

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

దేశమునందు సంచరించి మనుషుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నయెడల 
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యెహెజేక్లు 14:18 => ఆ ముగుగ్రును దానిలో ఉనన్ను నా జీవము తోడు వారు తముమ్ను మాతర్మే 

రకిష్ంచుకొందురుగాని కమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

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

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

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

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 

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

పశువులను నిరూమ్లము చేయవలెనని నేను ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను దుషట్మృగములచేతను 

తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను వారు 

దాని రకిష్ంపలేరు 

2 సమూయేలు 24:15 => అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత 

దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

యోబు 18:13 => అది వారి దేహ అవయవములను భకిష్ంచును మరణజేయ్షుఠ్డు వారి 

అవయవములను భకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

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

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 
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పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

వచనము 12 

ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. సూరుయ్డు కంబళివలె 

నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:13 => ఆరవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దేవుని యెదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము యొకక్ 

కొముమ్లనుండి యొక సవ్రము యూఫర్టీసు  

పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 
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2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

పర్కటన 11:4 => వీరు భూలోకమునకు పర్భువైన వాని యెదుట నిలుచుచునన్ రెండు ఒలీవచెటుల్ను 

దీపసత్ంభములునై యునాన్రు. 
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పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

పర్కటన 12:13 => ఆ ఘటసరప్ము తాను భూమిమీద పడదోర్యబడి యుండుట చూచి, ఆ మగ 

శిశువును కనిన సతరీని హింసించెను; 

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

పర్కటన 12:15 => కావున ఆ సతరీ, పర్వాహమునకు కొటుట్కొని పోవలెనని ఆ సరప్ము తన నోటినుండి 

నీళుల్ నదీపర్వాహముగా ఆమె వెనుక వెళల్గర్కెక్ను గాని 

పర్కటన 12:16 => భూమి ఆ సతరీకి సహకారియై తన నోరు తెరచి ఆ ఘటసరప్ము, తన నోటనుండి 

గర్కిక్న పర్వాహమును మింగివేసెను. 
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పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 రాజులు 9:7 => కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా 

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ 

యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

కీరత్నలు 9:12 => ఆయన రకాత్పరాధమునుగూరిచ్ విచారణ చేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనును వారి మొఱఱ్ను ఆయన మరువడు. 

కీరత్నలు 44:24 => నీ ముఖమును నీ వేల మరుగుపరచియునాన్వు? మా బాధను మాకు కలుగు 

హింసను నీవేల మరచియునాన్వు?  

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 
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యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమానము వెలల్డియగును నేను 

పర్తిదండన చేయుచు నరులను మనిన్ంపను. 

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

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యిరిమ్యా 11:20 => నీతినిబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును 

శోధించువాడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే 

వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తిదండనను ననున్ చూడనిముమ్. 

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

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

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 

Page  of 580 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 21:16 => తలిదండుర్ల చేతను సహోదరుల చేతను బంధువుల చేతను సేన్హితుల చేతను 

మీరు అపప్గింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు; 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

పర్కటన 1:2 => అతడు దేవుని వాకయ్మునుగూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ సాక్షయ్మునుగూరిచ్యు తాను 

చూచినంతమటుట్కు సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 
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పర్కటన 8:1 => ఆయన యేడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు 

నిశశ్బద్ముగా ఉండెను.  

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

వచనము 13 

పెదద్ గాలిచేత ఊగులాడు అంజూరపు చెటుట్నుండి అకాలపు కాయలు రాలినటుట్ ఆకాశ నక్షతర్ములు 

భూమిమీద రాలెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

కీరత్నలు 9:12 => ఆయన రకాత్పరాధమునుగూరిచ్ విచారణ చేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనును వారి మొఱఱ్ను ఆయన మరువడు. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 
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కీరత్నలు 13:1 => యెహోవా, ఎనాన్ళల్వరకు ననున్ మరచిపోవుదువు? నితయ్ము మరచెదవా? 

నాకెంతకాలము విముఖుడవై యుందువు? 

కీరత్నలు 35:17 => పర్భువా, నీవెనాన్ళుల్ చూచుచు ఊరకుందువు? వారు నాశనము చేయకుండ నా 

పార్ణమును రకిష్ంపుము నా పార్ణమును సింహముల నోటనుండి విడిపింపుము  

కీరత్నలు 74:9 => సూచక కిర్యలు మాకు కనబడుటలేదు, ఇకను పర్వకత్యు లేకపోయెను. ఇది 

ఎంతకాలము జరుగునో దాని నెరిగినవాడు మాలో ఎవడును లేడు. 

కీరత్నలు 74:10 => దేవా, విరోధులు ఎందాక నిందింతురు? శతుర్వులు నీ నామమును నితయ్ము 

దూషింతురా? 

కీరత్నలు 94:3 => యెహోవా, భకిత్హీనులు ఎంతవరకు ఉతస్హించుదురు? భకిత్హీనులు ఎంతవరకు 

ఉతస్హించుదురు? 

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

జెకరాయ్ 1:12 => అందుకు యెహోవా దూత సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, డెబబ్ది 

సంవతస్రములనుండి నీవు యెరూషలేము మీదను యూదా పటట్ణముల మీదను కోపముంచియునాన్వే; 

యిక ఎనాన్ళుల్ కనికరింపక యుందువు అని మనవిచేయగా 

Page  of 583 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

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

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 
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పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:37 => నిరబ్ంధింపబడినవాడును సవ్తంతుర్డును లేకపోవును 

యెహోవా చూచును తన సేవకులనుగూరిచ్ సంతాపపడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:38 => నిజముగా తన పర్జలకు తీరుప్చేయును. ఆయనవారి 

నైవేదయ్ముల కొర్వువ్ను తిని వారి పానీయారప్ణమైన దార్కాష్రసమును తార్గిన వారి దేవతలేమైరి? వారు 

ఆశర్యించిన దురగ్ములే లేచి మీకు సహాయము చేయవచుచ్ను వారు మీకు శరణము కానియుయ్డి అని 

చెపుప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40 => నేను తళతళలాడు నా ఖడగ్ము నూరి నాచేత నాయ్యమును 

పటుట్కొనినయెడల నా శతుర్వులకు పర్తీకారము కలుగజేసెదను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41 => ననున్ దేవ్షించువారికి పర్తిఫలమిచెచ్దను రకత్ముచేత నా 

బాణములను మతిత్లల్ చేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42 => చంపబడినవారి రకత్మును చెరపటట్బడినవారి రకత్మును 

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

జీవముతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  
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నాయ్యాధిపతులు 16:28 => అపుప్డు సమోస్ను యెహోవా పర్భువా, దయచేసి ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుము, దేవా దయచేసి యీసారి మాతర్మే ననున్ బలపరచుము, నా రెండు కనున్ల నిమితత్ము 

ఫిలిషీత్యులను ఒకక్మారే దండించి పగతీరుచ్కొననిమమ్ని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

1 సమూయేలు 24:12 => నీకును నాకును మధయ్ యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్ను. యెహోవా నా 

విషయమై పగతీరుచ్ను గాని నేను నినున్ చంపను. 

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

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

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

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

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 

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

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

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

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

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

ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త 

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

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

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

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

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

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

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

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

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

సెలవియయ్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

యెహోషువ 10:13 => సూరుయ్డు ఆకాశమధయ్మున నిలిచి యించుమించు ఒక నాడెలల్ అసత్మింప 

తవ్రపడలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:31 => యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను 

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

2 సమూయేలు 4:8 => నీ పార్ణము తీయచూచిన సౌలు కుమారుడైన ఇషోబ్షెతు తలను మేము 

తెచిచ్యునాన్ము; ఈ దినమున యెహోవా మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ పక్షమున సౌలుకును 

అతని సంతతికిని పర్తికారము చేసియునాన్డని చెపప్గా 
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2 రాజులు 9:7 => కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా 

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ 

యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము. 

ఎసేత్రు 8:13 => మరియు ఈ తాకీదుకు పర్తులు వార్యించి ఆ యా సంసాథ్నములలోని 

జనులకందరికి పంపించవలెననియు, యూదులు తమ శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనుటకు ఒకానొక 

దినమందు సిదధ్ముగా ఉండవలెననియు ఆజఞ్ ఇయయ్బడెను. 

యోబు 7:19 => ఎంతకాలము నీవు ననున్ చూచుట మానకుందువు? నేను గుటక వేయువరకు 

ననున్ విడిచిపెటట్వా?  

యోబు 19:2 => ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 

కీరత్నలు 7:13 => వానికొరకు మరణసాధనములను సిదధ్పరచియునాన్డు తన అంబులను అగిన్ 

బాణములుగా చేసియునాన్డు 

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 44:24 => నీ ముఖమును నీ వేల మరుగుపరచియునాన్వు? మా బాధను మాకు కలుగు 

హింసను నీవేల మరచియునాన్వు?  

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

తనకు భయపడనివారికి ఉతత్రమిచుచ్ను. 

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

అగిన్వలె ఎలల్పుప్డును మండునా?  

కీరత్నలు 94:13 => భకిత్హీనులకు గుంట తర్వవ్బడువరకు నీతిమంతుల కషట్దినములను పోగొటిట్ 

వారికి నెమమ్ది కలుగజేయుదువు. 

కీరత్నలు 119:84 => నీ సేవకుని దినములు ఎంత కొదిద్వాయెను? ననున్ తరుమువారికి నీవు తీరుప్ 

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

పర్తికార సంవతస్రము. 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమానము వెలల్డియగును నేను 

పర్తిదండన చేయుచు నరులను మనిన్ంపను. 

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

యెషయా 64:12 => యెహోవా, వీటిని చూచి ఊరకుందువా? మౌనముగానుందువా? 

అతయ్ధికముగా మముమ్ను శర్మపెటుట్దువా? 

యిరిమ్యా 11:20 => నీతినిబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును 

శోధించువాడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే 

వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తిదండనను ననున్ చూడనిముమ్. 

యిరిమ్యా 15:15 => యెహోవా, నా శర్మ నీకే తెలిసియునన్ది; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము, 

ననున్ దరిశ్ంచుము, ననున్ హింసించువారికి నాకొరకై పర్తిదండన చేయుము, నీవు దీరఘ్శాంతి 

కలిగినవాడవై ననున్ కొనిపోకుము, నీ నిమితత్ము నాకు నింద వచుచ్చునన్దని తెలిసికొనుము. 

యిరిమ్యా 20:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీతిమంతులను పరిశోధించువాడవు నీవే; 

అంతరిందిర్యములను హృదయమును చూచువాడవు నీవే; నా వాయ్జెయ్మును నీకే అపప్గించుచునాన్ను. 

నీవు వారికి చేయు పర్తిదండన నేను చూతును గాక 

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 
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యిరిమ్యా 51:24 => బబులోనును కలీద్యుల దేశనివాసులును మీ కనున్లయెదుట సీయోనులో 

చేసిన కీడంతటికి నేను వారికి పర్తికారము చేయుచునాన్ను, ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 51:35 => నాకును నా దేహమునకును చేయబడిన హింస బబులోనుమీదికి 

పర్తికారరూపముగా దిగును గాక యని సీయోను నివాసి యనుకొనును నా ఉసురు కలీద్యదేశ 

నివాసులకు తగులునుగాక అని యెరూషలేము అనుకొనును.  

విలాపవాకయ్ములు 1:22 => వారు చేసిన దుషాక్రయ్ములనిన్యు నీ సనిన్ధినుండును నేను బహుగా 

నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచునాన్ను నా మనసుస్ కుర్ంగిపోయెను నేను చేసిన అపరాధములనిన్టినిబటిట్ నీవు 

నాకు చేసినటుల్ వారికి చేయుము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:64 => యెహోవా, వారిచేతికిర్యనుబటిట్ నీవు వారికి పర్తీకారము చేయుదువు. 

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

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

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

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

హబకూక్కు 1:2 => యెహోవా, నేను మొఱఱ్పెటిట్నను నీవెనాన్ళుల్ ఆలకింపకుందువు? బలాతాక్రము 

జరుగుచునన్దని నేను నీకు మొఱఱ్పెటిట్నను నీవు రకిష్ంపకయునాన్వు. 

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

దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు 

బలాతాక్రమును బటిట్యు నినున్ కొలల్పెటుట్దురు. 

హబకూక్కు 2:11 => గోడలలోని రాళుల్ మొఱఱ్ పెటుట్చునన్వి , దూలములు వాటికి 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునన్వి. 

మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 తిమోతి 4:14 => అలెకస్ందుర్ అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని కిర్యల చొపుప్న 

పర్భువతనికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

వచనము 14 

మరియు ఆకాశమండలము చుటట్బడిన గర్ంథము వలెనై తొలగిపోయెను. పర్తి కొండయు పర్తి 

దీవ్పమును వాటివాటి సాథ్నములు తపెప్ను. 
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పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 
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పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:40 => దేవుడు మనకొరకు మరి శేర్షఠ్మైనదానిని ముందుగా సిదధ్పరచెను గనుక 

వీరు వాగాద్నఫలము అనుభవింపలేదు. 

ఆదికాండము 45:22 => అతడు వారికి రెండేసి దుసుత్ల బటట్లు ఇచెచ్ను; బెనాయ్మీనుకు 

మూడువందల తులముల వెండియును ఐదు దుసుత్ల బటట్లు ఇచెచ్ను, 

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 
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కీరత్నలు 55:19 => పురాతనకాలము మొదలుకొని ఆసీనుడగు దేవుడు, మారుమనసుస్ లేనివారై 

తనకు భయపడనివారికి ఉతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 94:13 => భకిత్హీనులకు గుంట తర్వవ్బడువరకు నీతిమంతుల కషట్దినములను పోగొటిట్ 

వారికి నెమమ్ది కలుగజేయుదువు. 

కీరత్నలు 119:84 => నీ సేవకుని దినములు ఎంత కొదిద్వాయెను? ననున్ తరుమువారికి నీవు తీరుప్ 

తీరుచ్ట యెపుప్డు? 

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

పర్తికార సంవతస్రము. 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

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

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 
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పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

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

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

వచనము 15 

భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషుఠ్లును, పర్తి దాసుడును, పర్తి 

సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 

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

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 
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యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

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

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

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

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

వినబడెను. 

యెషయా 29:6 => ఉరుముతోను భూకంపముతోను మహా శబద్ముతోను సుడిగాలి తుపానులతోను 

దహించు అగిన్జావ్లలతోను సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని శికిష్ంచును. 

ఆమోసు 1:1 => యూదారాజైన ఉజిజ్యా దినములలోను, ఇశార్యేలు రాజగు యెహోయాషు 

కుమారుడైన యరొబాము దినములలోను, భూకంపము కలుగుటకు రెండు సంవతస్రములు ముందు, 

ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ తెకోవలోని పసుల కాపరులలో ఆమోసునకు కనబడిన దరశ్న వివరము.  

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మతత్యి 24:7 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

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

కూరుచ్ండెను; అపుప్డు మహా భూకంపము కలిగెను. 
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యెషయా 13:9 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది. దేశమును పాడుచేయుటకును పాపులను 

బొతిత్గా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుటకును కూర్రమైన ఉగర్తతోను పర్చండమైన కోపముతోను 

అది వచుచ్ను.  

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

ఉదయకాలమున సూరుయ్ని చీకటికముమ్ను చందుర్డు పర్కాశింపడు. 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

యెహెజేక్లు 32:7 => నేను నినున్ ఆరిప్వేసి ఆకాశమండలమును మరుగుచేసెదను, నక్షతర్ములను 

చీకటి కమమ్జేసెదను, సూరుయ్ని మబుబ్చేత కపెప్దను, చందుర్డు వెనెన్ల కాయకపోవును. 

యెహెజేక్లు 32:8 => నినున్బటిట్ ఆకాశమందు పర్కాశించు జోయ్తులకనిన్టికిని అంధకారము 

కమమ్జేసెదను, నీ దేశముమీద గాఢాంధకారము వాయ్పింపజేసెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

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

సూరయ్చందుర్లకు తేజోహీనత కలుగుచునన్ది నక్షతర్ములకు కాంతి తపుప్చునన్ది. 

యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

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

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

యోవేలు 3:15 => సూరయ్చందుర్లు తేజోహీనులైరి; నక్షతర్ ముల కాంతి తపిప్పోయెను. 
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ఆమోసు 8:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినమున నేను మధాయ్హన్కాలమందు 

సూరుయ్ని అసత్మింపజేయుదును. పగటివేళను భూమికి చీకటి కమమ్జేయుదును. 

హగగ్యి 2:6 => మరియు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇక 

కొంతకాలము ఇంకొకమారు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును నేలను నేను కంపింపజేతును. 

హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

హగగ్యి 2:21 => యూదా దేశపు అధికారియగు జెరుబాబ్బెలుతో ఇటల్నుము ఆకాశమును భూమిని 

నేను కంపింపజేయుచునాన్ను. 

హగగ్యి 2:22 => రాజయ్ముల సింహాసనములను నేను కిర్ంద పడవేతును; అనయ్జనుల రాజయ్ములకు 

కలిగిన బలమును నాశనముచేతును; రథములను వాటిని ఎకిక్న వారిని కిర్ంద పడవేతును; 

గుఱఱ్ములును రౌతులును ఒకరి ఖడగ్ముచేత ఒకరు కూలుదురు. 

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

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

మతత్యి 27:45 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 

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

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 

మారుక్ 13:25 => ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

మారుక్ 15:33 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 

లూకా 23:44 => అపుప్డు రమారమి మధాయ్హన్మాయెను. అది మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు 

ఆ దేశమంతటిమీద చీకటి కమెమ్ను; 

లూకా 23:45 => సూరుయ్డు అదృశుయ్డాయెను; గరాభ్లయపు తెర నడిమికి చినిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:19 => పైన ఆకాశమందు మహతాక్రయ్ములను కిర్ంద భూమిమీద సూచక 

కిర్యలను రకత్మును అగిన్ని పొగఆవిరిని కలుగజేసెదను. 

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

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

యెహోషువ 10:13 => సూరుయ్డు ఆకాశమధయ్మున నిలిచి యించుమించు ఒక నాడెలల్ అసత్మింప 

తవ్రపడలేదు. 

కీరత్నలు 9:3 => నీవు నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నాకు నాయ్యము తీరుచ్చునాన్వు నీవు 

సింహాసనాసీనుడవై నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్తీరుచ్చునాన్వు 

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

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 5:30 => వారు ఆ దినమున సముదర్ఘోషవలె జనముమీద గరజ్న చేయుదురు ఒకడు 

భూమివైపు చూడగా అంధకారమును బాధయు కనబడును అంతట ఆ దేశముమీది వెలుగు 

మేఘములచేత చీకటియగును.  

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

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

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

సైనయ్ములమీద ఆయన కోర్ధము వచుచ్చునన్ది ఆయన వారిని శపించి వధకు అపప్గించెను. 

యెషయా 42:15 => పరవ్తములను కొండలను పాడుచేయుదును వాటిమీది చెటుట్చేమలనిన్టిని 

ఎండిపోచేయుదును నదులను దీవ్పములుగా చేయుదును మడుగులను ఆరిపోచేయుదును. 
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యెషయా 50:3 => ఆకాశము చీకటి కమమ్జేయుచునాన్ను అవి గోనెపటట్ ధరింపజేయుచునాన్ను 

యెషయా 51:6 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్డి కిర్ంద భూమిని చూడుడి అంతరిక్షము పొగవలె 

అంతరాధ్నమగును భూమి వసత్రమువలె పాతగిలిపోవును అందలి నివాసులు అటువలె చనిపోవుదురు నా 

రక్షణ నితయ్ముండును నా నీతి కొటిట్వేయబడదు.  

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

అయితే నేను దానిని నిరణ్యించినపుప్డు మాట ఇచిచ్తిని, నేను పశాచ్తాత్ప పడుటలేదు 

రదుద్చేయుటలేదు. 

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

పురుగులనిన్యు భూమిమీదనుండు నరులందరును నాకు భయపడి వణకుదురు, పరవ్తములు 

నాశనమగును, కొండపేటులు పడును, గోడలనిన్యు నేలపడును 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

పర్కటన 8:1 => ఆయన యేడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు 

నిశశ్బద్ముగా ఉండెను.  

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

వచనము 16 
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బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు 

ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

పర్కటన 8:11 => ఆ నక్షతర్మునకు మాచిపతిర్యని పేరు. అందువలన నీళల్లో మూడవ భాగము 

మాచిపతిర్ యాయెను; నీళుల్ చేదైపోయినందున వాటివలన మనుషుయ్లలో అనేకులు చచిచ్రి. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

యెహెజేక్లు 32:7 => నేను నినున్ ఆరిప్వేసి ఆకాశమండలమును మరుగుచేసెదను, నక్షతర్ములను 

చీకటి కమమ్జేసెదను, సూరుయ్ని మబుబ్చేత కపెప్దను, చందుర్డు వెనెన్ల కాయకపోవును. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

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

షారోను ఎడారి ఆయెను బాషానును కరెమ్లును తమ చెటల్ ఆకులను రాలుచ్కొనుచునన్వి. 
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దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

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

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

నహూము 3:12 => అయితే నీ కోటలనిన్యు అకాలపు పండుల్ గల అంజూరపు చెటల్వలె ఉనన్వి; 

ఒకడు వాటిని కదిలింపగానే పండుల్ తినవచిచ్నవానినోట పడును; 

యోబు 15:33 => దార్క్షచెటుట్ పిందెలు రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారిని రాలుచ్ను. ఒలీవచెటుట్ పువువ్లు 

రాలుచ్నటుల్ ఆయన వారిని రాలుచ్ను. 

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

వినిపించగా భూమి కరగిపోవుచునన్ది. 

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

ఆకాశము వణకునటుల్ను భూమి తన సాథ్నము తపుప్నటుల్ను నేను చేసెదను.  

యెషయా 28:4 => ఫలవంతమైన లోయ తలమీదనునన్ వాడిపోవు పుషప్మువంటిదాని 

సుందరభూషణము వసంతకాలము రాకమునపు పండిన మొదటి అంజూరపు పండువలె అగును దాని 

కనుగొనువాడు దాని చూడగానే అది వానిచేతిలో పడినవెంటనే అది మింగివేయబడును.  

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

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

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

పురుగులనిన్యు భూమిమీదనుండు నరులందరును నాకు భయపడి వణకుదురు, పరవ్తములు 

నాశనమగును, కొండపేటులు పడును, గోడలనిన్యు నేలపడును 

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

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

యోవేలు 3:15 => సూరయ్చందుర్లు తేజోహీనులైరి; నక్షతర్ ముల కాంతి తపిప్పోయెను. 
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2 పేతురు 3:12 => దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెటుట్చు, దానిని ఆశతో అపేకిష్ంచుచు, మీరు 

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

వచనము 17 

మీరు మామీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱఱ్పిలల్ ఉగర్తకును మముమ్ను మరుగుచేయుడి అని 

పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

కీరత్నలు 102:26 => అవి నశించును గాని నీవు నిలచియుందువు అవియనిన్యు వసత్రమువలె 

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

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

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 1:12 => ఉతత్రీయమువలె వాటిని మడిచివేతువు అవి వసత్రమువలె మారచ్బడును గాని 

నీవు ఏకరీతిగానే యునాన్వు నీ సంవతస్రములు తరుగవు అని చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:13 => అయితే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చేయువరకు 

నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము అని దూతలలో ఎవనినిగూరిచ్యైన యెపుప్డైనను చెపెప్నా? 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

పర్కటన 16:20 => పర్తి దీవ్పము పారిపోయెను, పరవ్తములు కనబడకపోయెను. 

యెషయా 2:14 => ఉనన్తపరవ్తములకనిన్టికిని ఎతత్యిన మెటల్కనిన్టికిని 

యెషయా 2:15 => ఉనన్తమైన పర్తిగోపురమునకును బురుజులుగల పర్తి కోటకును 
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యెషయా 2:16 => తరీ ష్షు ఓడలకనిన్టికిని రమయ్మైన విచితర్ వసుత్వుల కనిన్టికిని ఆ దినము 

నియమింపబడియునన్ది. 

యెషయా 2:17 => అపుప్డు నరుల అహంకారము అణగదొర్కక్బడును మనుషుయ్ల గరవ్ము 

తగిగ్ంపబడును ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యిరిమ్యా 3:23 => నిశచ్యముగా కొండలమీద జరిగినది మోసకరము, పరవ్తములమీద చేసిన 

ఘోష నిష పర్యోజనము, నిశచ్యముగా మా దేవుడైన యెహోవావలన ఇశార్యేలునకు రక్షణ 

కలుగును. 

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

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 

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

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

ఎగిరిపోయియుండెను. 

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

పటట్ ణములనిన్యు యెహోవా కోపాగిన్ కి నిలువలేక ఆయన యెదుట నుండకుండ 

పడగొటట్బడియుండెను. 

యిరిమ్యా 51:25 => సరవ్భూమిని నశింపజేయు నాశనపరవ్తమా, నేను నీకు విరోధిని ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. నేను నీమీదికి నా చేయి చాపి శిలలపైనుండి నినున్ కిర్ందికి దొరలించుదును 

చిచుచ్పెటిట్న కొండవలె ఉండజేయుదును.  

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

అటు తొలుగుదురు ఆదికాల పరవ్తములు బదద్లైపోవును పురాతన గిరులు అణగును పూరవ్కాలము 

మొదలుకొని ఆయన ఈలాగు జరిగించువాడు.  

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

సముదార్గాధము ఘోషించుచు తనచేతులు పైకెతుత్ను. 
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యోబు 9:5 => వాటికి తెలియకుండ పరవ్తములను తీసివేయువాడు ఆయనే ఉగర్తకలిగి వాటిని 

బోరల్దోయువాడు ఆయనే  

యోబు 14:18 => పరవ్తమైనను పడిపోయి నాశనమగును కొండయైనను దాని సాథ్నము తపుప్ను. 

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

వినిపించగా భూమి కరగిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 99:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు భూమి కదలును. 

కీరత్నలు 104:5 => భూమి యెనన్టికిని కదలకుండునటుల్ ఆయన దానిని పునాదులమీద 

సిథ్రపరచెను. 

యెషయా 1:31 => బలవంతులు నారపీచువలె నుందురు, వారి పని అగిన్ కణమువలె నుండును 

ఆరుప్వాడెవడును లేక వారును వారి పనియు బొతిత్గా కాలిపోవును. 

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

ఆకాశము వణకునటుల్ను భూమి తన సాథ్నము తపుప్నటుల్ను నేను చేసెదను.  

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

భూమిమీదనునన్ భూరాజులను దండించును 

యిరిమ్యా 25:35 => మందకాపరులకు ఆశర్యసథ్లము లేకపోవును, మందలోని శేర్షఠ్ మైన వాటికి 

రక్షణ దొరకకపోవును,  

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

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

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

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

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 
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పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 607 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

వచనము 1 

అటుతరువాత భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు దేవదూతలు నిలిచియుండి, 

భూమిమీదనైనను సముదర్ముమీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ భూమి యొకక్ 

నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా చూచితిని 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

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

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

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

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

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

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

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 
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కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

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

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

కీరత్నలు 49:2 => సామానుయ్లేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిదుర్లేమి లోకనివాసులారా, 

మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవియొగుగ్డి. నా నోరు విజాఞ్న విషయములను పలుకును 

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

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

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

విశాల దేశముమీది పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను.  

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

భూమిమీదనునన్ భూరాజులను దండించును 

యెషయా 24:22 => చెరపటట్పడినవారు గోతిలో చేరచ్బడునటుల్గా వారు చేరచ్బడి చెరసాలలో 

వేయబడుదురు బహుదినములైన తరువాత వారు దరిశ్ంపబడుదురు. 

యెహోషువ 10:16 => ఆ రాజులయిదుగురు పారిపోయి మకేక్దాయందలి గుహలో దాగియుండిరి. 

యెహోషువ 10:17 => మకేక్దాయందలి గుహలో దాగియునన్ ఆ రాజులయిదుగురు దొరికిరని 

యెహోషువకు తెలుపబడినపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు 6:2 => మిదాయ్నీయుల చెయియ్ ఇశార్యేలీయుల మీద హెచాచ్యెను గనుక వారు 

మిదాయ్నీయుల యెదుట నిలువలేక కొండలోనునన్ వాగులను గుహలను దురగ్ములను తమకు 

సిదధ్పరచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 13:6 => ఇశార్యేలీయులు దిగులుపడుచు వచిచ్ తాము ఇరుకులో నునన్టుట్ 

తెలిసికొని గుహలలోను పొదలలోను మెటట్లలోను ఉనన్త సథ్లములలోను కూపములలోను దాగిరి. 

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 

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

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 42:22 => అయినను ఈ జనము అపహరింపబడి దోపుడు సొమామ్యెను. ఎవరును 

తపిప్ంచుకొనకుండ వారందరు గుహలలో చికుక్పడియునాన్రు వారు బందీగృహములలో 

దాచబడియునాన్రు దోపుడుపాలైరి విడిపించువాడెవడును లేడు అపహరింపబడిరి తిరిగి రపిప్ంచుమని 

చెపుప్వాడెవడును లేడు.  
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మీకా 7:17 => సరప్ములాగున వారు మనున్ నాకుదురు, భూమిమీద పార్కు పురుగులవలె తమ 

యిరవులలోనుండి వణకుచు పార్కి వతుత్రు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు భయపడుచు వతుత్రు, 

నినున్బటిట్ భయము నొందుదురు. 

హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న పర్కారముగాను నీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణము చేసిన పర్కారముగాను, 

యెహోషువ 8:20 => హాయివారు వెనుకవైపు తిరిగి చూచినపుప్డు ఆ పటట్ణము యొకక్ పొగ 

ఆకాశమున కెకుక్చుండెను. అపుప్డు అరణయ్మునకు పారిపోయిన జనులు తిరిగి తముమ్ను 

తరుముచునన్ వారి మీద పడుచుండిరి గనుక ఈ తటట్యినను ఆ తటట్యినను పారిపోవుటకు వారికి 

వీలు లేకపోయెను. 

యెహోషువ 10:2 => ఏలయనగా గిబియోను గొపప్ పటట్ణమై రాజధానులలో ఎంచబడినది; అది 

హాయికంటె గొపప్ది, అకక్డి జనులందరు శూరులు. అంతట యెరూషలేము రాజైన అదోనీసెదెకు 

గిబియోనీయులు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను సంధి చేసియునాన్రు. మీరు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నాకు సహాయము చేసినయెడల మనము వారి పటట్ణమును నాశనము చేయుదమని 

నాయ్యాధిపతులు 8:12 => జబహు సలుమ్నాన్యు పారిపోయినపుప్డు అతడు వారిని తరిమి 

మిదాయ్ను ఇదద్రు రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను పటుట్కొని ఆ సేననంతను చెదరగొటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:41 => ఇశార్యేలీయులు తిరిగినపుప్డు బెనాయ్మీనీయులు తమకు అపజయము 

కలిగినదని తెలిసికొని విభార్ంతినొంది 

2 రాజులు 7:6 => యెహోవా రథముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల ధవ్నియు గొపప్ సమూహపు ధవ్నియు 

సిరియనుల దండునకు వినబడునటుల్ చేయగా వారు మనమీదికి వచుచ్టకై ఇశార్యేలు రాజు 
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హితీత్యుల రాజులకును ఐగుపీత్యుల రాజులకును బతెత్మిచిచ్యునాన్డని సిరియనులు ఒకరితోనొకరు 

చెపుప్కొని 

2 రాజులు 21:12 => కావున ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వినువాని 

రెండు చెవులు గింగురుమనునంత కీడు యెరూషలేము మీదికిని యూదావారి మీదికిని రపిప్ంచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

యోబు 13:20 => ఈ రెండు పనులు మాతర్ము నాకు చేయకుము అపుప్డు నేను నీకు విముఖుడనై 

యుండను. 

యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

యోబు 30:6 => నేల సందులలోను బండల సందులలోను వారు కాపురముండవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

కీరత్నలు 68:12 => సేనల రాజులు పారిపోయెదరు పారిపోయెదరు ఇంట నిలిచినది దోపుడుసొముమ్ 

పంచుకొనును. 

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

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 
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యెషయా 2:9 => అలుప్లు అణగదొర్కక్బడుదురు ఘనులు తగిగ్ంపబడుదురు కాబటిట్ వారిని 

క్షమింపకుము. 

యెషయా 5:15 => అలుప్లు అణగదొర్కక్బడుదురు ఘనులు తగిగ్ంపబడుదురు గరివ్షుఠ్ల చూపు 

తగుగ్ను 

యెషయా 10:3 => దరశ్నదినమున దూరమునుండి వచుచ్ పర్ళయదినమున మీరేమి చేయుదురు? 

సహాయమునొందుటకు ఎవరియొదద్కు పారిపోవుదురు? మీ ఐశవ్రయ్మును ఎకక్డ దాచుకొందురు? 

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

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

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

పారిపోవుచునాన్రు, తుపప్లలో దూరుచునాన్రు, మెటట్లకు ఎకుక్చునాన్రు, పర్తి పటట్ణము 

నిరజ్నమాయెను వాటిలొ నివాసులెవరును లేరు, 

యిరిమ్యా 16:6 => ఘనులేమి అలుప్లేమి యీ దేశమందునన్వారు చనిపోయి పాతిపెటట్బడరు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును అంగలారచ్కుందురు, ఎవరును తముమ్ను తాము కోసికొనకుందురు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును తముమ్ను తాము బోడి చేసికొనకుందురు. 

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

పిలిపించెదను. తరువాత పర్తి పరవ్తముమీదనుండియు పర్తి కొండమీదనుండియు మెటట్ల 

సందులలోనుండియు వారిని వేటాడి తోలివేయుటకై అనేకులైన వేటగాండర్ను పిలిపించెదను.  

యిరిమ్యా 46:5 => నాకేమి కనబడుచునన్ది? వారు ఓడిపోవుచునాన్రు వెనుకతీయుచునాన్రు వారి 

బలాఢుయ్లు అపజయము నొందుచునాన్రు తిరిగిచూడక వేగిరముగా పారిపోవుచునాన్రు ఎటుచూచిన 

భయమే; యెహోవా మాట యిదే.  

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

దదానీయులారా, పారిపోవుడి వెనుకకు మళుల్డి బహులోతున దాగుకొనుడి. 
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యిరిమ్యా 50:30 => కావున ఆ దినమున దాని యౌవనసుథ్లు దాని వీధులలో కూలుదురు దాని 

యోధులందరు తుడిచివేయబడుదురు ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 7:18 => వారు గోనెపటట్ కటుట్కొందురు, వారికి ఘోరమైన భయము తగులును, 

అందరు సిగుగ్పడుదురు, అందరి తలలు బోడియగును. 

యెహెజేక్లు 32:32 => సజీవుల లోకములో అతనిచేత భయము పుటిట్ంచితిని గనుక ఫరోయు అతని 

వారందరును కతిత్పాలైన వారియొదద్ సునన్తిలేనివారితో కూడ పండుకొందురు, ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్. 

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

విసమ్యమొందునటుల్గా ముఖవికారము గలవాడాయెను. 

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

వెదకుదువు. 

నహూము 3:18 => అషూష్రు రాజా, నీ కాపరులు నిదర్పోయిరి, నీ పర్ధానులు పండుకొనిరి, నీ 

జనులు పరవ్తములమీద చెదరిపోయిరి, వారిని సమకూరుచ్వాడొకడును లేడు. 

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

శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు 

మహారోదనము చేయుదురు. 

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

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

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

యేడువుడి. 

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

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 
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పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

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

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

వచనము 2 

మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ నలుగురు దూతలతో 

పర్కటన 10:6 => పరలోకమును అందులో ఉనన్వాటిని, భూమిని అందులో ఉనన్వాటిని, 

సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు 

ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని 

యిరిమ్యా 8:3 => అపుప్డు నేను తోలివేసిన సథ్లములనిన్టిలో మిగిలియునన్ యీ చెడడ్ వంశములో 

శేషించిన వారందరు జీవమునకు పర్తిగా మరణమును కోరుదురు; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే. 
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హోషేయ 10:8 => ఇశార్యేలువారి పాప సవ్రూపమైన ఆవెనులోని ఉనన్త సథ్లములు లయమగును, 

ముండల్చెటుల్ను కంపయు వారి బలిపీఠములమీద పెరుగును, పరవ్తములను చూచి మముమ్ను మరుగు 

చేయుడనియు, కొండలను చూచి మామీద పడుడనియు వారు చెపుప్దురు. 

లూకా 23:30 => అపుప్డు మామీద పడుడని పరవ్తములతోను, మముమ్ కపుప్డని కొండలతోను 

జనులు చెపప్సాగుదురు. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

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

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 
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కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 14:5 => ఎందుకనగా దేవుడు నీతిమంతుల సంతానము పక్షమున నునాన్డు 

కీరత్నలు 21:8 => నీ హసత్ము నీ శతుర్వులందరిని చికిక్ంచుకొనును నీ దకిష్ణహసత్ము నినున్ 

దేవ్షించువారిని చికిక్ంచుకొనును. 

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

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 21:10 => భూమిమీద నుండకుండ వారి గరభ్ఫలమును నీవు నాశనము చేసెదవు నరులలో 

నుండకుండ వారి సంతానమును నశింపజేసెదవు. 

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

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 21:12 => నీవు వారిని వెనుకకు తిర్పిప్వేసెదవు నీ వింటి నారులను బిగించి వారిని 

ముఖముమీద కొటుట్దువు. 

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

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

విశాల దేశముమీది పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను.  

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

చేయవలసినదేమనగా సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

యెరూషలేము విషయములోను సీయోను విషయములోను అధికాసకిత్ కలిగియునాన్ను; 

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

నేను కొంచెము కోపపడగా కీడు చేయవలెననన్ తాతప్రయ్ముతో వారు సహాయులైరి. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

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

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

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

అంతకుముందు పుటట్లేదు, అటిట్ది ఇకమీదట పుటట్దు. 

యెహోషువ 2:11 => మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన 

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను ధైరయ్మేమాతర్ము 

ఉండదు. 

యెహోషువ 2:24 => మరియు వారు ఆ దేశమంతయు యెహోవా మన చేతికి అపప్గించుచునాన్డు, 

మన భయముచేత ఆ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడియునన్దని యెహోషువతో ననిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:12 => జబహు సలుమ్నాన్యు పారిపోయినపుప్డు అతడు వారిని తరిమి 

మిదాయ్ను ఇదద్రు రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను పటుట్కొని ఆ సేననంతను చెదరగొటెట్ను. 

2 రాజులు 7:6 => యెహోవా రథముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల ధవ్నియు గొపప్ సమూహపు ధవ్నియు 

సిరియనుల దండునకు వినబడునటుల్ చేయగా వారు మనమీదికి వచుచ్టకై ఇశార్యేలు రాజు 

హితీత్యుల రాజులకును ఐగుపీత్యుల రాజులకును బతెత్మిచిచ్యునాన్డని సిరియనులు ఒకరితోనొకరు 

చెపుప్కొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 
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ఎసేత్రు 1:12 => రాణియైన వషిత్ నపుంసకులచేత ఇయయ్బడిన రాజాజఞ్ పర్కారము వచుచ్టకు 

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

యోబు 13:20 => ఈ రెండు పనులు మాతర్ము నాకు చేయకుము అపుప్డు నేను నీకు విముఖుడనై 

యుండను. 

యోబు 18:11 => నలుదికుక్ల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని 

వెంటాడి తరుమును. 

యోబు 24:17 => వారందరు ఉదయమును మరణాంధకారముగా ఎంచుదురు. గాఢాంధకార 

భయము ఎటిట్దైనది వారికి తెలిసియునన్ది. 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

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

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 18:45 => అనుయ్లు నిసాత్ర్ణగలవారై వణకుచు తమ దురగ్ములను విడచి వచెచ్దరు. 

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

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 47 :2 => యెహోవా మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి 

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

చీలిచ్వేయుదును తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును  

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

భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధికి కరగి నశించుదురు గాక.  

కీరత్నలు 68:35 => తన పరిశుదధ్ సథ్లములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశార్యేలు దేవుడే తన పర్జలకు 

బలపరాకర్మముల ననుగర్హించుచునాన్డు దేవుడు సుత్తినొందును గాక. 

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

కీరత్నలు 88:7 => నీ ఉగర్త నామీద బరువుగా నునన్ది నీ తరంగములనిన్యు ననున్ ముంచుచునన్వి. 

(సెలా.) 

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 

యెషయా 5:15 => అలుప్లు అణగదొర్కక్బడుదురు ఘనులు తగిగ్ంపబడుదురు గరివ్షుఠ్ల చూపు 

తగుగ్ను 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యెషయా 10:3 => దరశ్నదినమున దూరమునుండి వచుచ్ పర్ళయదినమున మీరేమి చేయుదురు? 

సహాయమునొందుటకు ఎవరియొదద్కు పారిపోవుదురు? మీ ఐశవ్రయ్మును ఎకక్డ దాచుకొందురు? 

యెషయా 22:5 => దరశ్నపు లోయలో సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా 

అలల్రిదినమొకటి నియమించియునాన్డు ఓటమి తొర్కుక్డు కలవరము ఆయన కలుగజేయును ఆయన 

పార్కారములను పడగొటట్గా కొండవైపు ధవ్ని వినబడును.  

యిరిమ్యా 11:11 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తాము తపిప్ంచుకొనజాలని 

కీడు వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను, వారు నాకు మొఱఱ్పెటిట్నను నేను వారి మొఱఱ్ను వినకుందును.  
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యెహెజేక్లు 25:14 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులచేత ఎదోము వారిమీద నా పగ 

తీరుచ్కొందును, ఎదోమీయుల విషయమై నా కోపమునుబటిట్యు నా రౌదర్మునుబటిట్యు నేను 

ఆలోచించినదానిని వారు నెరవేరుచ్దురు, ఎదోమీయులు నా కోర్ధము తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

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

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 
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హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 9:6 => ఆ దినములలో మనుషుయ్లు మరణమును వెదకుదురు గాని అది వారికి దొరకనే 

దొరకదు; చావవలెనని ఆశపడుదురు గాని మరణము వారియొదద్నుండి పారిపోవును. 

వచనము 3 

ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు భూమికైనను 

సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

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

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 
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యెషయా 13:7 => అందుచేత బాహువులనిన్యు దురబ్లములగును పర్తివాని గుండె కరగిపోవును  

యెషయా 13:8 => జనులు విభార్ంతినొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారికి కలుగును 

పర్సవవేదన పడుదానివలె వారు వేదనపడెదరు ఒకరినొకరు తేరిచూతురు వారి ముఖములు 

జావ్లలవలె ఎఱఱ్బారును. 

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

బొతిత్గా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుటకును కూర్రమైన ఉగర్తతోను పర్చండమైన కోపముతోను 

అది వచుచ్ను.  

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

ఉదయకాలమున సూరుయ్ని చీకటికముమ్ను చందుర్డు పర్కాశింపడు. 

యెషయా 13:11 => లోకుల చెడుతనమునుబటిట్యు దుషుట్ల దోషమునుబటిట్యు నేను వారిని 

శికిష్ంపబోవుచునాన్ను అహంకారుల అతిశయమును మానిప్ంచెదను బలాతాక్రుల గరవ్మును 

అణచివేసెదను. 

యెషయా 13:12 => బంగారుకంటె మనుషుయ్లును ఓఫీరు దేశపు సువరణ్ముకంటె నరులును 

అరుదుగా ఉండజేసెదను. 

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

ఆకాశము వణకునటుల్ను భూమి తన సాథ్నము తపుప్నటుల్ను నేను చేసెదను.  

యెషయా 13:14 => అపుప్డు తరుమబడుచునన్ జింకవలెను పోగుచేయని గొఱఱ్లవలెను జనులు 

తమ తమ సవ్జనులతటుట్ తిరుగుదురు తమ తమ సవ్దేశములకు పారిపోవుదురు. 

యెషయా 13:15 => పటట్బడిన పర్తివాడును కతిత్వాత కూలును తరిమి పటట్బడిన పర్తివాడును 

కతిత్వాత కూలును 

యెషయా 13:16 => వారు చూచుచుండగా వారి పసిపిలల్లు నలుగగొటట్బడుదురు వారి యిండుల్ 

దోచుకొనబడును వారి భారయ్లు చెరుపబడుదురు. 

యెషయా 13:17 => వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను వీరు వెండిని 

లక్షయ్ముచేయరు సువరణ్ముకూడ వారికి రమయ్మైనది కాదు 
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యెషయా 13:18 => వారి విండుల్ యౌవనసుథ్లను నలుగగొటుట్ను గరభ్ఫలమందు వారు జాలిపడరు 

పిలల్లను చూచి కరుణింపరు. 

యెషయా 13:19 => అపుప్డు రాజయ్ములకు భూషణమును కలీద్యులకు అతిశయాసప్దమును 

మాహాతమ్య్మునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱాఱ్లవలెనగును.  

యెషయా 13:20 => అది మరెనన్డును నివాససథ్లముగానుండదు తరతరములకు దానిలో ఎవడును 

కాపురముండడు అరబీయులలో ఒకడైనను అకక్డ తన గుడారము వేయడు గొఱఱ్ల కాపరులు తమ 

మందలను అకక్డ పరుండనియయ్రు  

యెషయా 13:21 => నకక్లు అకక్డ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండల్లో ఉండును 

నిపుప్కోళుల్ అకక్డ నివసించును కొండమేకలు అకక్డ గంతులు వేయును  

యెషయా 13:22 => వారి నగరులలో నకక్లును వారి సుఖవిలాస మందిరములలో 

అడవికుకక్లును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియునన్ది దాని దినములు 

సంకుచితములు.  

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

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 

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

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

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

శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు 

మహారోదనము చేయుదురు. 

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

దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కముమ్ దినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును 

కముమ్ దినము. 

జెఫనాయ్ 1:16 => ఆ దినమున పార్కారములుగల పటట్ణముల దగగ్రను, ఎతత్యిన గోపురముల 

దగగ్రను యుదధ్ ఘోషణయు బాకానాదమును వినబడును. 
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జెఫనాయ్ 1:17 => జనులు యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసిరి గనుక నేను వారి మీదికి ఉపదర్వము 

రపిప్ంపబోవుచునాన్ను; వారు గుర్డిడ్ వారివలె నడిచెదరు, వారి రకత్ము దుముమ్వలె కారును, వారి 

మాంసము పెంటవలె పారవేయబడును. 

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

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

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

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

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

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

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

దండు బహు గొపప్దైయునన్ది ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్నది బలముగలది యెహోవా దినము బహు 

భయంకరము, దానికి తాళగలవాడెవడు?  

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

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

అంతకుముందు పుటట్లేదు, అటిట్ది ఇకమీదట పుటట్దు. 
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యెహోషువ 2:24 => మరియు వారు ఆ దేశమంతయు యెహోవా మన చేతికి అపప్గించుచునాన్డు, 

మన భయముచేత ఆ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడియునన్దని యెహోషువతో ననిరి. 

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

జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి; మన 

పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ గర్ంథపు మాటలను 

విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచునన్ది. 

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

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

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

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

యోబు 24:17 => వారందరు ఉదయమును మరణాంధకారముగా ఎంచుదురు. గాఢాంధకార 

భయము ఎటిట్దైనది వారికి తెలిసియునన్ది. 

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

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

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

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 47 :2 => యెహోవా మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి 

మహారాజైయునాన్డు. 

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

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

భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధికి కరగి నశించుదురు గాక.  

కీరత్నలు 68:35 => తన పరిశుదధ్ సథ్లములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశార్యేలు దేవుడే తన పర్జలకు 

బలపరాకర్మముల ననుగర్హించుచునాన్డు దేవుడు సుత్తినొందును గాక. 

కీరత్నలు 88:7 => నీ ఉగర్త నామీద బరువుగా నునన్ది నీ తరంగములనిన్యు ననున్ ముంచుచునన్వి. 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 

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

భయముకొలది పుటుట్ నీ కోర్ధము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? 

యెషయా 22:5 => దరశ్నపు లోయలో సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా 

అలల్రిదినమొకటి నియమించియునాన్డు ఓటమి తొర్కుక్డు కలవరము ఆయన కలుగజేయును ఆయన 

పార్కారములను పడగొటట్గా కొండవైపు ధవ్ని వినబడును.  

యిరిమ్యా 11:11 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తాము తపిప్ంచుకొనజాలని 

కీడు వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను, వారు నాకు మొఱఱ్పెటిట్నను నేను వారి మొఱఱ్ను వినకుందును.  

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

పర్వాహములో నుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును, నేనెవని నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; ననున్ పోలియునన్వాడై నాకు 

ఆకేష్పణ కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింపగల కాపరియేడి?  

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

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

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

తీరుచ్కొందును, ఎదోమీయుల విషయమై నా కోపమునుబటిట్యు నా రౌదర్మునుబటిట్యు నేను 
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ఆలోచించినదానిని వారు నెరవేరుచ్దురు, ఎదోమీయులు నా కోర్ధము తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  

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

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

పర్ళయమువలెనే సరవ్శకుత్నియొదద్నుండి వచుచ్ను.  

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

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

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

దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కముమ్ దినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును 

కముమ్ దినము. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

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

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 
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రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

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

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

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

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

పర్కటన 7:1 => అటుతరువాత భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు దేవదూతలు 

నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముదర్ముమీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ 

భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా చూచితిని 

వచనము 4 

మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలో 

ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

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

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 
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పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 9:14 => అను మహానదియొదద్ బంధింపబడియునన్ నలుగురు దూతలను వదిలిపెటుట్మని 

బూర పటుట్కొనియునన్ ఆ యారవ దూతతో చెపుప్ట వింటిని. 

యెహెజేక్లు 7:2 => నరపుతుర్డా, పర్కటింపుము; ఇశార్యేలీయుల దేశమునకు అంతము 

వచిచ్యునన్ది, నలుదికుక్ల దేశమునకు అంతము వచేచ్యునన్దని పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇపుప్డు నీకు అంతము వచేచ్యునన్ది. 

యెహెజేక్లు 37:9 => అపప్డు ఆయన నరపుతుర్డా; జీవాతమ్వచుచ్నటుల్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జీవాతామ్, నలుదికుక్లనుండివచిచ్ హతులైన వీరు 

బర్దుకునటుల్ వారిమీద ఊపిరి విడువుము. 

జెకరాయ్ 1:18 => అపుప్డు నేను తేరిచూడగా నాలుగు కొముమ్లు కనబడెను. 

జెకరాయ్ 1:19 => ఇవి ఏమిటివని నేను నాతో మాటలాడుచునన్ దూతనడుగగా అతడు ఇవి 

యూదావారిని ఇశార్యేలువారిని యెరూషలేము నివాసులను చెదరగొటిట్న కొముమ్లనెను. 

జెకరాయ్ 1:20 => యెహోవా నలుగురు కంసాలులను నాకు కనుపరచగా 

జెకరాయ్ 6:1 => నేను మరల తేరిచూడగా రెండు పరవ్తముల మధయ్నుండి నాలుగు రథములు 

బయలుదేరుచుండెను, ఆ పరవ్తములు ఇతత్డి పరవ్తములై యుండెను. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

యెషయా 27:8 => నీవు దాని వెళల్గొటిట్నపుప్డు మితముగా దానికి శిక్ష విధించితివి. తూరుప్గాలిని 

తెపిప్ంచి కఠినమైన తుపానుచేత దాని తొలగించితివి 
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యిరిమ్యా 49:36 => నలుదిశలనుండి నాలుగు వాయువులను ఏలాముమీదికి రపిప్ంచి, 

నలుదికుక్లనుండి వచుచ్ వాయువులవెంట వారిని చెదరగొటుట్దును, వెలివేయబడిన ఏలాము వారు 

పర్వేశింపని దేశమేదియు నుండదు. 

దానియేలు 7:2 => దానియేలు వివరించి చెపిప్నదేమనగా రాతిర్యందు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు 

నేను తేరిచూచుచుండగా ఆకాశపు నలుదికుక్ల నుండి సముదర్ముమీద గాలి విసరుట నాకు 

కనబడెను. 

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

యోనా 1:4 => అయితే యెహోవా సముదర్ముమీద పెదద్ గాలి పుటిట్ంపగా సముదర్మందు గొపప్ 

తుపాను రేగి ఓడ బదద్లైపోవు గతి వచెచ్ను. 

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

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మతత్యి 8:27 => ఆ మనుషుయ్లు ఆశచ్రయ్పడి ఈయన ఎటిట్వాడో; ఈయనకు గాలియు 

సముదర్మును లోబడుచునన్వని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

పర్కటన 6:6 => మరియు దేనారమునకు ఒక సేరు గోధుమలనియు, దేనారమునకు మూడు సేరల్ 

యవలనియు, నూనెను దార్కాష్రసమును పాడుచేయవదద్నియు, ఆ నాలుగు జీవులమధయ్ ఒక సవ్రము 

పలికినటుట్ నాకు వినబడెను. 

పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 
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యెషయా 27:3 => యెహోవా అను నేను దానిని కాపుచేయుచునాన్ను పర్తినిమిషమున నేను దానికి 

నీరు కటుట్చునాన్ను ఎవడును దానిమీదికి రాకుండునటుల్ దివారాతర్ము దాని కాపాడుచునాన్ను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => మూడేండల్పాటు కరవు కలుగుట, మూడు నెలలపాటు నీ 

శతుర్వులు కతిత్దూసి నినున్ తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువలేక నశించిపోవుట, మూడు 

దినములపాటు దేశమందు యెహోవా కతిత్, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత యెహోవా దూత 

ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట నాశనము కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు 

కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన వానికి నేను ఏమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

వచనము 5 

యూదా గోతర్ములో ముదిర్ంపబడినవారు పండెర్ండు వేలమంది. రూబేను గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, గాదు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:31 => మోషే చూచి ఆ దరశ్నమునకు ఆశచ్రయ్పడి దాని నిదానించి 

చూచుటకు దగగ్రకు రాగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

పర్కటన 7:5 => యూదా గోతర్ములో ముదిర్ంపబడినవారు పండెర్ండు వేలమంది. రూబేను 

గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, గాదు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:6 => ఆషేరు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, నఫాత్లి గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, మనషేష్ గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:7 => షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:8 => జెబూలూను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, యోసేపు గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, బెనాయ్మీను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది ముదిర్ంపబడిరి. 

పర్కటన 5:2 => మరియు దాని ముదర్లు తీసి ఆ గర్ంథము విపుప్టకు యోగుయ్డైనవాడెవడని 

బలిషుఠ్డైన యొక దేవదూత బిగగ్రగా పర్చురింపగా చూచితిని. 
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పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:22 => ఆయన మనకు ముదర్వేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆతమ్ అను 

సంచకరువును అనుగర్హించియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

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

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:26 => మావలె సమసత్ శరీరులలో మరి ఎవడు సజీవుడైన దేవుని సవ్రము 

అగిన్మధయ్నుండి పలుకుట విని బర్దికెను? 

1 సమూయేలు 17:26 => దావీదు జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించుటకు ఈ 

సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద 

తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా 
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1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

2 రాజులు 19:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము. 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 8:8 => రెండవ దూత బూర ఊదినపుప్డు అగిన్చేత మండుచునన్ పెదద్ కొండవంటిది ఒకక్టి 

సముదర్ములో పడవేయబడెను. అందువలన సముదర్ములో మూడవ భాగము రకత్మాయెను. 

పర్కటన 8:9 => సముదర్ములోని పార్ణముగల జంతువులలో మూడవ భాగము చచెచ్ను, ఓడలలో 

మూడవ భాగము నాశనమాయెను. 
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పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

పర్కటన 8:11 => ఆ నక్షతర్మునకు మాచిపతిర్యని పేరు. అందువలన నీళల్లో మూడవ భాగము 

మాచిపతిర్ యాయెను; నీళుల్ చేదైపోయినందున వాటివలన మనుషుయ్లలో అనేకులు చచిచ్రి. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 28:11 => ముదర్మీద చెకక్బడిన వాటివలె చెకెక్డివాని పనిగా ఆ రెండు 

రతన్ములమీద ఇశార్యేలీయుల పేళల్ను చెకిక్ బంగారు జవలలో వాటిని పొదగవలెను. 

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

దురగ్ము నీవే నీవు ననున్ రకిష్ంప నిశచ్యించియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 32:10 => నేను కర్యపతర్ము వార్సి ముదర్వేసి సాకుష్లను పిలిపించి తార్సుతో ఆ వెండి 

తూచి 

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

వచనము 6 

ఆషేరు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, నఫాత్లి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, మనషేష్ 

గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 
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పర్కటన 6:6 => మరియు దేనారమునకు ఒక సేరు గోధుమలనియు, దేనారమునకు మూడు సేరల్ 

యవలనియు, నూనెను దార్కాష్రసమును పాడుచేయవదద్నియు, ఆ నాలుగు జీవులమధయ్ ఒక సవ్రము 

పలికినటుట్ నాకు వినబడెను. 

పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 

యెషయా 6:13 => దానిలో పదియవ భాగము మాతర్ము విడువబడినను అదియును 

నాశనమగును. సిందూర మసత్కివృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలియుండు మొదుద్వలె 

నుండును; అటిట్ మొదుద్నుండి పరిశుదధ్మైన చిగురు పుటుట్ను. 

యెషయా 27:8 => నీవు దాని వెళల్గొటిట్నపుప్డు మితముగా దానికి శిక్ష విధించితివి. తూరుప్గాలిని 

తెపిప్ంచి కఠినమైన తుపానుచేత దాని తొలగించితివి 

యెషయా 65:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు దార్క్షగెలలో కొర్తత్రసము కనబడునపుప్డు 

జనులు ఇది దీవెనకరమైనది దాని కొటిట్వేయకుము అని చెపుప్దురు గదా? నా సేవకులనందరిని నేను 

నశింపజేయకుండునటుల్ వారినిబటిట్ నేనాలాగే చేసెదను.  

మతత్యి 24:22 => ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడక పోయినయెడల ఏ శరీరియు తపిప్ంచుకొనడు. 

ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడును. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:13 => మీరునన్ యిండల్మీద ఆ రకత్ము మీకు గురుతుగా ఉండును. నేను ఆ 

రకత్మును చూచి మిముమ్ను నశింపచేయక దాటిపోయెదను . నేను ఐగుపుత్దేశమును 

పాడుచేయుచుండగా మిముమ్ సంహరించుటకు తెగులు మీ మీదికి రాదు. 
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నిరగ్మకాండము 12:23 => యెహోవా ఐగుపీత్యులను హతము చేయుటకు దేశ సంచారము 

చేయుచు, దావ్రబంధపు పైకమిమ్మీదను రెండు నిలువుకముమ్లమీదను ఉనన్ రకత్మును చూచి 

యెహోవా ఆ తలుపును దాటిపోవును; మిముమ్ హతము చేయుటకు మీ యిండల్లోనికి సంహారకుని 

చొరనియయ్డు. 

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

నిరగ్మకాండము 9:4 => అయితే యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పశువులను ఐగుపుత్ పశువులను 

వేరుపరచును; ఇశార్యేలీయులకునన్ వాటనిన్టిలో ఒకక్టైనను చావదని హెబీర్యుల దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపుప్మనెను 

నిరగ్మకాండము 9:5 => మరియు యెహోవా కాలము నిరణ్యించి రేపు యెహోవా ఈ దేశములో ఆ 

కారయ్ము జరిగించుననెను. 

నిరగ్మకాండము 9:6 => మరునాడు యెహోవా ఆ కారయ్ము చేయగా ఐగుపీత్యుల పశువులనిన్యు 

చచెచ్ను గాని ఇశార్యేలీయుల పశువులలో ఒకటియు చావలేదు. 

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 
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యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

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

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

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

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

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

వచిచ్రి. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

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

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  
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పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

పర్కటన 22:4 => ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; 

ఆయన నామము వారి నొసళల్యందుండును. 

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

దురగ్ము నీవే నీవు ననున్ రకిష్ంప నిశచ్యించియునాన్వు.  

పరమగీతము 4:12 => నా సహోదరి నా పార్ణేశవ్రి మూయబడిన ఉదాయ్నము మూతవేయబడిన 

జలకూపము. 

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

యెహెజేక్లు 9:6 => అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని కనయ్కలను 

పిలల్లను సతరీలను చంపవలెను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని ముటట్కూడదు. వారు 

మందిరము ముందరనునన్ పెదద్లను హతముచేయ మొదలుపెటట్గా 

2 కొరిందీయులకు 1:22 => ఆయన మనకు ముదర్వేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆతమ్ అను 

సంచకరువును అనుగర్హించియునాన్డు. 
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పర్కటన 7:2 => మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

వచనము 7 

షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, ఇశాశ్ఖారు 

గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 9:16 => గుఱఱ్పురౌతుల సైనయ్ముల లెకక్ యిరువది కోటుల్; వారి లెకక్ యింత అని నేను 

వింటిని. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:27 => మరియు పర్భువు తన మాట సమాపత్ము చేసి, కుల్పత్పరచి భూలోకమునందు 

దానిని నెరవేరుచ్ను గనుక ఇశార్యేలు కుమారుల సంఖయ్ సముదర్పు ఇసుకవలె ఉండినను శేషమే 

రకిష్ంపబడునని 
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రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

యెహెజేక్లు 47:13 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సరిహదుద్లనుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల పర్కారము మీరు సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొనవలసిన భూమి 

యిది; యోసేపు సంతతికి రెండు భాగములియయ్వలెను. 

యెహెజేక్లు 48:19 => ఏ గోతర్పువారైనను పటట్ణములో కషట్ముచేసి జీవించువారు దానిని 

సాగుబడిచేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 48:31 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు పేళల్నుబటిట్ పటట్ణపు గుమమ్ములకు పేళుల్ 

పెటట్వలెను . ఉతత్రపుతటుట్న రూబేనుదనియు , యూదాదనియు , లేవిదనియు మూడు 

గుమమ్ములుండవలెను. 

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

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 
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ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళిల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

నిరగ్మకాండము 28:21 => ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేరులుగలవై వారి పేరులచొపుప్న 

పండెర్ండుండవలెను. ముదర్మీద చెకిక్నవాటివలె వారిలో పర్తివాని పేరుచొపుప్న పండెర్ండు గోతర్ముల 

పేరులు ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

సంఖాయ్కాండము 1:17 => పేళల్చేత వివరింపబడిన ఆ మనుషుయ్లను మోషే అహరోనులు 

పిలుచుకొని రెండవ నెల మొదటి తేదిని సరవ్ సమాజమును కూరెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:55 => చీటుల్వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటట్వలెను. వారు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ముల జనసంఖయ్చొపుప్న సావ్సథ్య్మును పొందవలెను. 

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:3 => నీవు యూదా రాజును సొలొమోను కుమారుడునగు 

రెహబాముతోను, యూదా యందును బెనాయ్మీనీయుల పర్దేశమందును ఉండు ఇశార్యేలు 

వారందరితోను ఈ మాట పర్కటించుము 
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ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటే ట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

యెహెజేక్లు 36:38 => నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ పర్తిషిఠ్తములగు 

గొఱఱ్లంత విసాత్రముగాను, నియామక దినములలో యెరూషలేమునకు వచుచ్ గొఱఱ్లంత 

విసాత్రముగాను వారి పటట్ణములయందు మనుషుయ్లు గుంపులు గుంపులుగా విసత్రించునటుల్ నేను 

చేసెదను. 

లూకా 14:22 => అంతట దాసుడు పర్భువా, నీ వాజాఞ్పించినటుట్ చేసితినిగాని యింకను చోటునన్దని 

చెపెప్ను. 

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

దుషట్తవ్మునుండి మళిల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:15 => మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిత్కలిగి ఆయన ఆతమ్వలన 

బలపరచబడునటుల్గాను, 

పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 21:12 => ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును 

ఉండెను; ఆ గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

నామములు ఆ గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 
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పర్కటన 21:17 => మరియు అతడు పార్కారమును కొలువగా అది మనుషుయ్ని కొలత చొపుప్న 

నూట నలుబది నాలుగు మూరలైనది; ఆ కొలత దూత కొలతయే. 

వచనము 8 

జెబూలూను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, యోసేపు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది ముదిర్ంపబడిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:2 => దాను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

నిరగ్మకాండము 1:3 => వీరిలో పర్తివాడును తన తన కుటుంబముతో వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:4 => యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.  

సంఖాయ్కాండము 1:4 => మరియు పర్తి గోతర్ములో ఒకడు, అనగా తన పితరుల కుటుంబములో 

ముఖుయ్డు, మీతో కూడ ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

సంఖాయ్కాండము 1:6 => షిమోయ్ను గోతర్ములో సూరీషదాద్యి కుమారుడైన షెలుమీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:7 => యూదా గోతర్ములో అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను 

సంఖాయ్కాండము 1:8 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:9 => జెబూలూను గోతర్ములో హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు 

సంఖాయ్కాండము 1:10 => యోసేపు సంతానమందు, అనగా ఎఫార్యిము గోతర్ములో అమీహూదు 

కుమారుడైన ఎలీషామాయు; మనషేష్ గోతర్ములో పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:11 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను 

సంఖాయ్కాండము 1:12 => దాను గోతర్ములో ఆమీషదాద్యి కుమారుడైన అహీయెజెరు 

సంఖాయ్కాండము 1:13 => ఆషేరు గోతర్ములో ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:14 => గాదు గోతర్ములో దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలాసాపు 

సంఖాయ్కాండము 1:15 => నఫాత్లి గోతర్ములో ఏనాను కుమారుడైన అహీర అనునవి. 
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సంఖాయ్కాండము 10:14 => యూదీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న ముందర సాగెను; 

అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:15 => ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్సైనయ్మునకు సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:16 => జెబూలూనీయుల గోతర్సైనయ్మునకు హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:17 => మందిరము విపప్బడినపుప్డు గెరో ష్నీయులును మెరారీయులును 

మందిరమును మోయుచు సాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:18 => రూబేనీయుల పాళెము ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న సాగెను. ఆ 

సైనయ్మునకు షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:19 => షిమోయ్నీయుల గోతర్సైనయ్మునకు సూరీషదాయి కుమారుడైన 

షెలుమీయేలు అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:20 => గాదీయుల గోతర్సైనయ్మునకు దెయువేలు కుమారుడైన ఎలీయాసాపు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:21 => కహాతీయులు పరిశుదధ్మైనవాటిని మోయుచు సాగిరి; అందరు 

వచుచ్లోగా వారు మందిరమును నిలువబెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 10:22 => ఎఫార్యీమీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న సాగెను; ఆ 

సైనయ్మునకు అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:23 => పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు మనషీష్యుల గోతర్సైనయ్మునకు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:24 => గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను బెనాయ్మీనుల గోతర్సైనయ్మునకు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:25 => దానీయుల పాళెపు ధవ్జము సాగెను; అది పాళెములనిన్టిలో 

వెనుకనుండెను; అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజరు ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి 
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సంఖాయ్కాండము 10:26 => ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు ఆషేరీయుల గోతర్సైనయ్మునకు 

అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 10:27 => ఏనాను కుమారుడైన అహీర నఫాత్లీయుల గోతర్సైనయ్మునకు అధిపతి. 

సంఖాయ్కాండము 13:4 => వారి పేళుల్ ఏవనగా రూబేను గోతర్మునకు 

సంఖాయ్కాండము 13:5 => జకూక్రు కుమారుడైన షమూమ్య; షిమోయ్ను గోతర్మునకు హోరీ 

కుమారుడైన షాపాతు; 

సంఖాయ్కాండము 13:6 => యూదా గోతర్మునకు యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు; 

సంఖాయ్కాండము 13:7 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్మునకు యోసేపు కుమారుడైన ఇగాలు; 

సంఖాయ్కాండము 13:8 => ఎఫార్యిము గోతర్మునకు నూను కుమారుడైన హోషేయ; 

సంఖాయ్కాండము 13:9 => బెనాయ్మీను గోతర్మునకు రాఫు కుమారుడైన పలీత్; 

సంఖాయ్కాండము 13:10 => జెబూలూను గోతర్మునకు సోరీ కుమారుడైన గదీయేలు; 

సంఖాయ్కాండము 13:11 => యోసేపు గోతర్మునకు, అనగా మనషేష్ గోతర్మునకు సూసీ కుమారుడైన 

గదీ; 

సంఖాయ్కాండము 13:12 => దాను గోతర్మునకు గెమలి కుమారుడైన అమీమ్యేలు; 

సంఖాయ్కాండము 13:13 => ఆషేరు గోతర్మునకు మిఖాయేలు కుమారుడైన సెతూరు; 

సంఖాయ్కాండము 13:14 => నఫాత్లి గోతర్మునకు వాపెసీ కుమారుడైన నహబీ; 

సంఖాయ్కాండము 13:15 => గాదు గోతర్మునకు మాకీ కుమారుడైన గెయువేలు అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 13:16 => దేశమును సంచరించి చూచుటకు మోషే పంపిన మనుషుయ్ల పేళుల్ ఇవి. 

మోషే నూను కుమారుడైన హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పెటెట్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:1 => సహోదరులారా, నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వాకాచ్తురయ్ముతో గాని 

జాఞ్నాతిశయముతో గాని దేవుని మరమ్మును మీకు పర్కటించుచు వచిచ్నవాడను కాను. 

1 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను, యేసుకీర్సుత్ను అనగా, సిలువవేయబడిన యేసుకీర్సుత్ను తపప్, 

మరిదేనిని మీమధయ్ నెరుగకుందునని నిశచ్యించుకొంటిని. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

వచనము 9 

అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి వంశములోనుండియు 

పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, యెవడును లెకిక్ంపజాలని 

యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత 

పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను నిలువబడి 

లూకా 2:36 => మరియు ఆషేరు గోతిర్కురాలును పనూయేలు కుమారెత్యునైన అనన్ అను ఒక 

పర్వకి త్ర్ యుండెను. ఆమె కనాయ్తవ్ము మొదలు ఏడేండుల్ పెనిమిటితో సంసారముచేసి బహుకాలము 

గడిచినదై, 

ఆదికాండము 48:5 => ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు 

పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడడ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషేష్ నా బిడడ్లై 

యుందురు. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

సంఖాయ్కాండము 1:34 => మనషేష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 
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మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

వచనము 10 

సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ 

చెపిప్రి. 

సంఖాయ్కాండము 1:22 => మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి పెదద్ల సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 25:14 => చంపబడిన వాని పేరు జిమీ, అతడు షిమోయ్నీయులలో తన పితరుల 

కుటుంబమునకు పర్ధానియైన సాలూ కుమారుడు. 

సంఖాయ్కాండము 26:14 => ఇవి షిమోయ్నీయుల వంశములు. వారు ఇరువది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 

యెహోషువ 19:1 => రెండవ వంతు చీటి షిమోయ్నీయుల పక్షముగా, అనగా వారి 

వంశములచొపుప్న షిమోయ్నీయుల గోతర్ పక్షముగా వచెచ్ను. వారి సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల 

సావ్సథ్య్ము మధయ్నుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:3 => అపుప్డు యూదా వంశసుథ్లు తమ సహోదరులైన షిమోయ్నీయులతో 

మనము కనానీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మా వంతులోనికి మాతోకూడ రండి, మేమును 

మీతోకూడ మీ వంతులోనికి వచెచ్దమని చెపప్గా షిమోయ్నీయులు వారితో కూడ పోయిరి. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 
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ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 49:11 => దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ 

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

యెహోషువ 19:17 => నాలుగవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న ఇశాశ్ఖారీయుల పక్షముగా 

వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 48:5 => ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు 

పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడడ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషేష్ నా బిడడ్లై 

యుందురు. 

వచనము 11 

దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల చుటుట్ను 

నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 
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నాయ్యాధిపతులు 1:22 => యోసేపు ఇంటివారు బేతేలుకు వెళిల్నపుప్డు యెహోవా వారికి 

తోడైయుండెను. 

వచనము 12 

యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును కృతజఞ్తాసుత్తియు 

ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి; ఆమేన . 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

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

గలవాడవు. 
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కీరత్నలు 77:2 => నా ఆపతాక్లమందు నేను పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్ వెనుకకు 

తీయకుండ చాపబడియునన్ది. నా పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్కయునన్ది. 

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

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 117:1 => యెహోవా కృప మనయెడల హెచుచ్గానునన్ది. ఆయన విశావ్సయ్త నిరంతరము 

నిలుచును. 

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

ఆయనను కొనియాడుడి యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 2:3 => ఆ కాలమున సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రము యెరూషలేములోనుండి యెహోవా 

వాకుక్ బయలువెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము అని చెపుప్కొందురు.  

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  
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యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 49:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుకూలసమయమందు నేను నీ మొర 

నాలకించి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని రక్షణదినమందు నినున్ ఆదుకొంటిని. బయలువెళుల్డి అని 

బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలో నునన్వారితోను చెపుప్చు దేశమును చకక్పరచి 

పాడైన సావ్సథ్య్ములను పంచిపెటుట్టకై నినున్ కాపాడి పర్జలకు నిబంధనగా నియమించితిని.  

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యెషయా 60:7 => నీ కొరకు కేదారు గొఱఱ్మందలనిన్యు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొటే ల్ళుల్ నీ 

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 
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యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీ ష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యెషయా 60:10 => అనుయ్లు నీ పార్కారములను కటుట్దురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము 

చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను.  

యెషయా 60:11 => నీయొదద్కు జనముల భాగయ్ము తేబడునటుల్ వారి రాజులు జయోతాస్హముతో 

రపిప్ంపబడునటుల్ నీ దావ్రములు రాతిర్ంబగళుల్ వేయబడక నితయ్ము తెరువబడియుండును.  

యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

యెషయా 60:13 => నా పరిశుదాధ్లయపు అలంకారము నిమితత్మై లెబానోను శేర్షఠ్మైన దేవదారు 

వృక్షములును సరళవృక్షములును గొంజిచెటుల్ను నీయొదద్కు తేబడును నేను నా పాదసథ్లమును 

మహిమపరచెదను.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

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

పెటెట్దరు; జనములనిన్యు తమ దుషట్మనసుస్లో పుటుట్ మూరఖ్తవ్ము చొపుప్న నడుచుకొనక యెహోవా 

నామమునుబటిట్ యెరూషలేమునకు గుంపులుగా కూడి వచెచ్దరు. 

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

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 
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జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 
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పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

హోషేయ 1:10 => ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ అమితమై లెకక్లేని సముదర్పు ఇసుకంత 

విసాత్రమగును; ఏ సథ్లమందు మీరు నా జనులు కారనన్మాట జనులు వారితో చెపుప్దురో ఆ 

సథ్లముననే మీరు జీవముగల దేవుని కుమారులైయునాన్రని వారితో చెపుప్దురు. 

లూకా 12:1 => అంతలో ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు కూడినపుప్డు ఆయన 

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 
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దానియేలు 4:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును 

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

దానియేలు 6:25 => అపుప్డు రాజగు దరాయ్వేషు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును 

రాషట్రములకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని ఈలాగు వార్యించెను మీకు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగును గాక. 

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

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 
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పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

లేవీయకాండము 23:40 => మొదటి దినమున మీరు దబబ్పండల్ను ఈతమటట్లను గొంజిచెటల్ 

కొమమ్లను కాలువలయొదద్నుండు నిరవంజి చెటల్ను పటుట్కొని యేడుదినములు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని ఉతస్హించుచుండవలెను. 

యోహాను 12:13 => ఖరూ జ్రపుమటట్లు పటుట్కొని ఆయనను ఎదురొక్నబోయి జయము, పర్భువు 

పేరట వచుచ్చునన్ ఇశార్యేలు రాజు సుత్తింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.  

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

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

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

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

నిరగ్మకాండము 12:3 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో ఈ నెల దశమినాడు వారు 

తమ తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:35 => ఎనిమిదవ దినము మీకు వర్తదినముగా నుండును. అపుప్డు మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులనేమియు చేయకూడదు. 

2 సమూయేలు 22:1 => యెహోవా తనున్ సౌలు చేతిలోనుండియు, తన శతుర్వులందరి 

చేతిలోనుండియు తపిప్ంచిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాకయ్ములను చెపిప్ యెహోవాను సోత్తిర్ంచెను. 

అతడిటల్నెను. 
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1 రాజులు 6:29 => మరియు మందిరపు గోడలనిన్టిమీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను 

తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

నెహెమాయ్ 8:15 => 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. 

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

కీరత్నలు 145:10 => యెహోవా, నీ కిర్యలనిన్యు నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునన్వి నీ 

భకుత్లు నినున్ సనున్తించుదురు.  

కీరత్నలు 146:2 => నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవాను సుత్తించెదను నేను 

బర్తుకుకాలమంతయు నా దేవుని కీరిత్ంచెదను 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

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

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

సవ్రము నాకు వినబడనిముమ్.  

పరమగీతము 6:8 => అరువదిమంది రాణులును ఎనుబదిమంది ఉపపతున్లును లెకక్కు మించిన 

కనయ్కలును కలరు. 

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

తపిప్ంచుకొనినవారికి భూమిపంట అతిశయాసప్దముగాను శుభలక్షణముగాను ఉండును.  
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యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 42:12 => పర్భావముగలవాడని మనుషుయ్లు యెహోవాను కొనియాడుదురు గాక 

దీవ్పములలో ఆయన సోత్తర్ము పర్చురము చేయుదురు గాక 

యెషయా 49:12 => చూడుడి వీరు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు వీరు ఉతత్ర దికుక్నుండియు 

పడమటి దికుక్నుండియు వచుచ్చునాన్రు వీరు సీనీయుల దేశమునుండి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 49:13 => శర్మనొందిన తన జనులయందు జాలిపడి యెహోవా తన జనులను 

ఓదారిచ్యునాన్డు ఆకాశమా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుము భూమీ, సంతోషించుము పరవ్తములారా, 

ఆనందధవ్ని చేయుడి.  

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 54:1 => గొడార్లా, పిలల్లు కననిదానా, జయగీతమెతుత్ము పర్సవవేదన పడనిదానా, 

జయకీరత్న నెతిత్ ఆనందపడుము సంసారిపిలల్లకంటె విడువబడినదాని పిలల్లు విసాత్రమగుదురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  
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యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

యెహెజేక్లు 16:10 => విచితర్మైన కుటుట్పని చేసిన వసత్రము నీకు ధరింపజేసితిని, సనన్మైన యెఱఱ్ని 

చరమ్ముతో చేయబడిన పాదరక్షలు నీకు తొడిగించితిని, సనన్పు అవిసెనారబటట్ నీకు వేయించితిని, 

నీకు పటుట్బటట్ ధరింపజేసితిని. 

యెహెజేక్లు 40:16 => కావలి గదులకును గుమమ్ములకు లోపలవాటికి మధయ్గా చుటుట్నునన్ 

గోడలకును పర్కక్గదులకును కముమ్లు పెటట్బడిన కిటికీలుండెను, గోడలోని సత్ంభములకును 

కిటికీలుండెను; పర్తి సత్ంభముమీదను ఖరూ జ్రపు చెటుల్ రూపింపబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:22 => వాటి కిటికీలును వాటి మధయ్గోడలును ఖరూ జ్రపుచెటల్వలె రూపింపబడిన 

వాటి అలంకారమును తూరుప్దావ్రముయొకక్ కొలత పర్కారముగా కనబడెను మరియు ఎకుక్టకై 

యేడు మెటుల్ండెను, ఎదుటనుండి దాని మధయ్గోడలు కనబడుచుండెను.  

యెహెజేక్లు 41:18 => కెరూబులును ఖరూ జ్రపు చెటుల్ను ఉండెను; దానికి రెండేసి కెరూబుల 

సందున ఖరూ జ్రపుచెటుట్ ఒకటియుండెను; ఒకొక్కక్ కెరూబునకు రెండేసి ముఖములుండెను. 
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యెహెజేక్లు 47:5 => ఆయన ఇంకను వెయియ్ మూరలు కొలువగా నీళుల్ మికిక్లి లోతై నేను 

దాటలేనంత నది కనబడెను, దాట వీలులేకుండ ఈదవలసినంత నీరుగల నదియాయెను. 

యెహెజేక్లు 47:22 => మీరు చీటుల్వేసి మీకును మీలో నివసించి పిలల్లుకనిన పరదేశులకును 

సావ్సథ్య్ములను విభజించునపుప్డు ఇశార్యేలీయులలో దేశమందు పుటిట్నవారినిగా ఆ పరదేశులను 

మీరు ఎంచవలెను, ఇశార్యేలు గోతిర్కులతో పాటు తామును సావ్సథ్య్ము నొందునటుల్ మీవలె వారును 

చీటుల్ వేయవలెను. 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 3:14 => అందుకు యోహాను నేను నీచేత బాపిత్సమ్ము పొందవలసినవాడనై యుండగా నీవు 

నాయొదద్కు వచుచ్చునాన్వా? అని ఆయనను నివారింపజూచెను గాని 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడడ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 26:28 => ఇది నా రకత్ము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమితత్ము అనేకుల కొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నిబంధన రకత్ము. 

మారుక్ 9:3 => అంతలో ఆయన వసత్రములు పర్కాశమానమైనవియు మిగుల తెలల్నివియు ఆయెను; 

లోకమందు ఏ చాకలియును అంత తెలల్గా చలువచేయలేడు. 

మారుక్ 14:24 => అపుప్డాయన ఇది నిబంధన విషయమై అనేకులకొరకు చిందింపబడుచునన్ నా 

రకత్ము. 

లూకా 13:29 => మరియు జనులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు ఉతత్రమునుండియు 

దకిష్ణమునుండియు వచిచ్, దేవుని రాజయ్మందు కూరుచ్ందురు. 
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లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

లూకా 20:36 => వారు పునరుతాథ్నములో పాలివారైయుండి, దేవదూత సమానులును దేవుని 

కుమారులునై యుందురు గనుక వారికను చావనేరరు. 

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

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

యోహాను 12:24 => గోధుమగింజ భూమిలోపడి చావకుండినయెడల అది ఒంటిగానే యుండును; 

అది చచిచ్నయెడల విసాత్రముగా ఫలించును. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

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

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 
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రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరుణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

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

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 
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పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 13 

పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి వచిచ్రని ననున్ 

అడిగెను.  

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

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

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 
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పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

కీరత్నలు 3:8 => రక్షణ యెహోవాది నీ పర్జలమీదికి నీ ఆశీరావ్దము వచుచ్నుగాక. (సెలా.) 

కీరత్నలు 37:39 => బాధ కలుగునపుప్డు ఆయనే వారికి ఆశర్య దురగ్ము. యెహోవా వారికి 

సహాయుడై వారిని రకిష్ంచును వారు యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్రు గనుక 

కీరత్నలు 68:19 => పర్భువు సుత్తినొందును గాక అనుదినము ఆయన మా భారము 

భరించుచునాన్డు దేవుడే మాకు రక్షణకరత్యైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 68:20 => దేవుడు మా పక్షమున పూరణ్రక్షణ కలుగజేయు దేవుడైయునాన్డు మరణము 

తపిప్ంచుట పర్భువైన యెహోవా వశము.  

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

మహిమ కలగునుగాక 

యెషయా 43:11 => నేను నేనే యెహోవాను, నేను తపప్ వేరొక రక్ష కుడు లేడు. 

యెషయా 45:15 => ఇశార్యేలు దేవా, రక్షకా, నిశచ్యముగా నీవు నినున్ మరుగుపరచుకొను 

దేవుడవైయునాన్వు. 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  

యిరిమ్యా 3:23 => నిశచ్యముగా కొండలమీద జరిగినది మోసకరము, పరవ్తములమీద చేసిన 

ఘోష నిష పర్యోజనము, నిశచ్యముగా మా దేవుడైన యెహోవావలన ఇశార్యేలునకు రక్షణ 

కలుగును. 

హోషేయ 13:4 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యెహోవానగు నేనే మీ 

దేవుడను; ననున్ తపప్ నీవు ఏ దేవునిని ఎరుగవు, నేను తపప్ రక్షకుడును లేడు. 
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యోనా 2:9 => కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి నేను నీకు బలులనరిప్ంతును, నేను మొర్కుక్కొనిన 

మొర్కుక్బళల్ను చెలిల్ంపక మానను. యెహోవాయొదద్నే రక్షణ దొరకును అని పార్రిథ్ంచెను. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 5:7 => ఆయన వచిచ్ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని కుడిచేతిలో నుండి ఆ 

గర్ంథమును తీసికొనెను. 
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పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

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

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 1:36 => అతడు నడుచుచునన్ యేసువైపు చూచి ఇదిగో దేవుని గొఱఱ్పిలల్ అని చెపెప్ను.  

నిరగ్మకాండము 15:21 => మిరాయ్ము వారితో కలిసి యిటుల్ పలల్వి యెతిత్ పాడెను యెహోవాను 

గానము చేయుడి ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని రౌతును సముదర్ములో 

ఆయన పడదోర్సెను. 

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

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 
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కీరత్నలు 32:7 => నా దాగు చోటు నీవే, శర్మలోనుండి నీవు ననున్ రకిష్ంచెదవు విమోచన 

గానములతో నీవు ననున్ ఆవరించెదవు  

కీరత్నలు 89:5 => యెహోవా, ఆకాశవైశాలయ్ము నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను సుత్తించుచునన్ది 

పరిశుదధ్దూతల సమాజములో నీ విశావ్సయ్తనుబటిట్ నీకు సుత్తులు కలుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 106:47 => యెహోవా మా దేవా, మముమ్ను రకిష్ంపుము మేము నీ పరిశుదధ్ నామమునకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ను నినున్ సుత్తించుచు మేమతిశయించునటుల్ను అనయ్జనులలోనుండి 

మముమ్ను పోగుచేయుము.  

కీరత్నలు 117:1 => యెహోవా కృప మనయెడల హెచుచ్గానునన్ది. ఆయన విశావ్సయ్త నిరంతరము 

నిలుచును. 

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

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

సవ్రము నాకు వినబడనిముమ్.  

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

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యెషయా 54:1 => గొడార్లా, పిలల్లు కననిదానా, జయగీతమెతుత్ము పర్సవవేదన పడనిదానా, 

జయకీరత్న నెతిత్ ఆనందపడుము సంసారిపిలల్లకంటె విడువబడినదాని పిలల్లు విసాత్రమగుదురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 
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యెహెజేక్లు 47:22 => మీరు చీటుల్వేసి మీకును మీలో నివసించి పిలల్లుకనిన పరదేశులకును 

సావ్సథ్య్ములను విభజించునపుప్డు ఇశార్యేలీయులలో దేశమందు పుటిట్నవారినిగా ఆ పరదేశులను 

మీరు ఎంచవలెను, ఇశార్యేలు గోతిర్కులతో పాటు తామును సావ్సథ్య్ము నొందునటుల్ మీవలె వారును 

చీటుల్ వేయవలెను. 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

లూకా 13:29 => మరియు జనులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు ఉతత్రమునుండియు 

దకిష్ణమునుండియు వచిచ్, దేవుని రాజయ్మందు కూరుచ్ందురు. 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 
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రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

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

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

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

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

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

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

వచనము 14 
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అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు మహా శర్మలనుండి 

వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు చేసికొనిరి. 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 
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కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

కీరత్నలు 148:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. ఆకాశవాసులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి 

ఉనన్తసథ్లముల నివాసులారా, ఆయనను సుత్తించుడి  

కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి 

పర్కటన 11:16 => అంతట దేవుని యెదుట సింహాసనాసీనులగు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు 

సాషాట్ంగపడి దేవునికి నమసాక్రముచేసి 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

కీరత్నలు 97:7 => వయ్రథ్ విగర్హములనుబటిట్ అతిశయపడుచు చెకిక్న పర్తిమలను 

పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు సకలదేవతలు ఆయనకు నమసాక్రము చేయును. 
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మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:5 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజసంఘము ఎదుట 

సాగిలపడిరి. 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

కీరత్నలు 69:34 => భూమాయ్కాశములు ఆయనను సుత్తించును గాక సముదర్ములును వాటియందు 

సంచరించు సమసత్మును ఆయనను సుత్తించును గాక.  

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

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

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

వచనము 15 

అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన ఆలయములో ఆయనను 

సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద కపుప్ను; 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 
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పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

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

కీరత్నలు 106:48 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సుత్తినొందును గాక 

పర్జలందరు ఆమేన  అందురు గాక. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

నెహెమాయ్ 12:8 => మరియు లేవీయులలో యేషూవ బినూన్యి కదీమ్యేలు షేరేబాయ్ యూదా 

సోత్తార్దిసేవ విషయములో పర్ధానియైన మతత్నాయ్యు అతని బంధువులును. 
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నెహెమాయ్ 12:46 => పూరవ్మందు దావీదు దినములలో గాయకుల విషయములోను సోత్తర్గీతముల 

విషయములోను పాటల విషయములోను ఆసాపు పర్ధానుడు. 

కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 

కీరత్నలు 95:2 => కృతజఞ్తాసుత్తులతో ఆయన సనిన్ధికి వచెచ్దము కీరత్నలు పాడుచు ఆయన పేరట 

సంతోషగానము చేయుదము. 

కీరత్నలు 100:4 => కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుచు ఆయన గుమమ్ములలో పర్వేశించుడి కీరత్నలు 

పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో పర్వేశించుడి ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన నామమును 

ఘనపరచుడి.  

కీరత్నలు 107:22 => వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురుగాక ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన 

కారయ్ములను పర్కటించుదురుగాక.  

కీరత్నలు 116:17 => నేను నీకు కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెదను 

కీరత్నలు 147:7 => కృతజఞ్తాసుత్తులతో యెహోవాను కీరిత్ంచుడి. సితారాతో మన దేవుని కీరిత్ంచుడి. 

యెషయా 51:3 => యెహోవా సీయోనును ఆదరించుచునాన్డు దాని పాడైన సథ్లములనిన్టిని 

ఆదరించి దాని అరణయ్సథ్లములను ఏదెనువలె చేయుచునాన్డు దాని యెడారి భూములు యెహోవా 

తోటవలె నగునటుల్ చేయుచునాన్డు ఆనంద సంతోషములును కృతజఞ్తాసుత్తియు సంగీతగానమును 

దానిలో వినబడును  

యిరిమ్యా 33:9 => భూజనులందరియెదుట వారు నాకిషట్మైన పేరుగాను సోత్తర్కారణముగాను 

ఘనతాసప్దముగాను ఉందురు, నేను వారికి చేయు సకల ఉపకారములనుగూరిచ్న వరత్మానమును 

జనులు విని నేను వారికి కలుగజేయు సమసత్ కేష్మమునుబటిట్యు సమసత్మైన మేలునుబటిట్యు 

భయపడుచు దిగులునొందుదురు. 

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

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 
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సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యోనా 2:9 => కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి నేను నీకు బలులనరిప్ంతును, నేను మొర్కుక్కొనిన 

మొర్కుక్బళల్ను చెలిల్ంపక మానను. యెహోవాయొదద్నే రక్షణ దొరకును అని పార్రిథ్ంచెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:29 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమను ఆయనకు చెలిల్ంచుడి 

నైవేదయ్ములుచేత పుచుచ్కొని ఆయన సనిన్ధిని చేరుడి పరిశుదాధ్లంకారములగు ఆభరణములను 

ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి. 

కీరత్నలు 30:12 => నీవు నా గోనెపటట్ విడిపించి, సంతోషవసత్రము ననున్ ధరింపజేసియునాన్వు 

యెహోవా నా దేవా, నితయ్ము నేను నినున్ సుత్తించెదను. 
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కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 138:5 => యెహోవా మహా పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా మారగ్ములనుగూరిచ్ 

గానము చేసెదరు. 

యెషయా 25:1 => యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నేను నినున్ హెచిచ్ంచెదను నీ నామమును 

సుత్తించెదను నీవు అదుభ్తములు చేసితివి, సతయ్సవ్భావము ననుసరించి నీవు పూరవ్కాలమున చేసిన నీ 

ఆలోచనలు నెరవేరిచ్తివి 

మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

గలతీయులకు 1:5 => దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 
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కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

వచనము 16 

వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను ఏ వడగాలియైనను 

వారికి తగులదు, 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  
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పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:6 => ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; 

అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు 

యోహాను 7:28 => కాగా యేసు దేవాలయములో బోధించుచు మీరు ననెన్రుగుదురు; 

నేనెకక్డివాడనో యెరుగుదురు; నా యంతట నేనే రాలేదు, ననున్ పంపినవాడు సతయ్వంతుడు, 

ఆయనను మీరెరుగరు.  

లేవీయకాండము 6:10 => యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు 

తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ 

బలిపీఠమునొదద్ దానిని పోసి 

కీరత్నలు 51:7 => నేను పవితుర్డనగునటుల్ హిసోస్పుతో నా పాపము పరిహరింపుము. 

హిమముకంటెను నేను తెలల్గానుండునటుల్ నీవు ననున్ కడుగుము. 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 
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యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడడ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

జెకరాయ్ 1:19 => ఇవి ఏమిటివని నేను నాతో మాటలాడుచునన్ దూతనడుగగా అతడు ఇవి 

యూదావారిని ఇశార్యేలువారిని యెరూషలేము నివాసులను చెదరగొటిట్న కొముమ్లనెను. 

జెకరాయ్ 3:3 => యెహోషువ మలిన వసత్రములు ధరించినవాడై దూత సముఖములో 

నిలువబడియుండగా 

జెకరాయ్ 4:4 => నా యేలినవాడా, యిదేమిటియని నాతో మాటలాడుచునన్ దూతనడిగితిని. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

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

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 
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పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

వచనము 17 

ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల బుగగ్లయొదద్కు 

వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును. 

నిరగ్మకాండము 37:3 => దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి, ఒక పర్కక్ను రెండు 

ఉంగరములును ఎదుటి పర్కక్ను రెండు ఉంగరములుండునటుల్ దాని నాలుగు కాళల్కు వాటిని 

తగిలించెను.  

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 
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పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

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

కలుగజేయునని యెరిగి  

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => అందువలన మీ హింసలనిన్టిలోను, మీరు సహించుచునన్ 

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

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

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

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

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 
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జెకరాయ్ 3:3 => యెహోషువ మలిన వసత్రములు ధరించినవాడై దూత సముఖములో 

నిలువబడియుండగా 

జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగగ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 3:5 => అతని తలమీద తెలల్ని పాగా పెటిట్ంచుడని నేను మనవిచేయగా వారు అతని తలమీద 

తెలల్ని పాగాపెటిట్ వసత్రములతో అతనిని అలంకరించిరి; యెహోవా దూత దగగ్ర నిలుచుండెను. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

యోహాను 13:9 => సీమోను పేతురు పర్భువా, నా పాదములు మాతర్మేగాక నాచేతులు నా తలకూడ 

కడుగుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

యోహాను 13:11 => తనున్ అపప్గించువానిని ఎరిగెను గనుక మీలో అందరు పవితుర్లు కారని 

ఆయన చెపెప్ను. 

యోహాను 13:12 => వారి పాదములు కడిగి తన పైవసత్రము వేసికొనిన తరువాత, ఆయన మరల 

కూరుచ్ండి నేను మీకు చేసిన పని మీకు తెలిసినదా? 

యోహాను 13:13 => బోధకుడనియు పర్భువనియు మీరు ననున్ పిలుచుచునాన్రు; నేను బోధకుడను 

పర్భువును గనుక మీరిటుల్ పిలుచుట నాయ్యమే. 

యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 
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1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

Page  of 686 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

ఆదికాండము 22:8 => అబార్హాము నాకుమారుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱఱ్పిలల్ను చూచుకొనునని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:11 => దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ 

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

లేవీయకాండము 8:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ 

నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించెను. 

లేవీయకాండము 8:30 => మరియు మోషే అభిషేకతైలములో కొంతయు బలిపీఠముమీది రకత్ములో 

కొంతయు తీసి, అహరోనుమీదను అతని వసత్రములమీదను అతని కుమారులమీదను అతని కుమారుల 

వసత్రములమీదను దానిని పోర్కిష్ంచి, అహరోనును అతని వసత్రములను అతని కుమారులను అతని 

కుమారుల వసత్రములను పర్తిషిఠ్ంచెను. 

లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:5 => వాని పరుపును ముటుట్వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 15:21 => ఆమె పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 

లేవీయకాండము 17:15 => మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు 

దేశమందు పుటిట్నవాడేమి పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును 

కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. 
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సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

సంఖాయ్కాండము 19:12 => అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుదిధ్ చేసికొని యేడవ 

దినమున పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ 

దినమున పవితుర్డు కాడు. 

1 సమూయేలు 26:24 => చితత్గించుము, ఈ దినమున నీ పార్ణము నా దృషిట్కి ఘనమైనందున 

యెహోవా నా పార్ణమును తన దృషిట్కి ఘనముగా ఎంచి బాధలనిన్టిలోనుండి ననున్ రకిష్ంచునుగాక 

అని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 7:38 => తరువాత అతడు పది యితత్డి తొటల్ను చేసెను; పర్తి తొటిట్ యేడువందల 

ఇరువది తూములు పటుట్నది; ఒకొక్కక్ తొటిట్ నాలుగు మూరలు; ఒకొక్కక్ సత్ంభముమీద ఒకొక్కక్ తొటిట్ 

పెటట్బడెను. 

2 రాజులు 5:13 => అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచిచ్ నాయనా, ఆ పర్వకత్ యేదైన నొక గొపప్ 

కారయ్ము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయకుందువా? అయితే సాన్నముచేసి శుదుధ్డవు 

కమమ్ను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెపిప్నపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:2 => పోతపోసిన సముదర్పు తొటిట్ యొకటి చేయించెను, అది యీ 

యంచుకు ఆ యంచుకు పది మూరల యెడము గలది; దానియెతుత్ అయిదు మూరలు, దాని కైవారము 

ముపప్ది మూరలు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:6 => మరియు దహనబలులుగా అరిప్ంచువాటిని కడుగుటకై కుడి తటుట్కు 

అయిదును ఎడమ తటుట్కు అయిదును పది సాన్నపు గంగాళములను చేయించెను; సముదర్మువంటి 

తొటిట్యందు యాజకులు మాతర్ము సాన్నము చేయుదురు. 

యోబు 11:16 => నిశచ్యముగా నీ దురద్శను నీవు మరచెదవు దాటిపోయిన పారు నీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ నీవు దానిని జాఞ్పకము చేసికొనెదవు. 
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కీరత్నలు 15:1 => యెహోవా, నీ గుడారములో అతిథిగా ఉండదగినవాడెవడు? నీ పరిశుదధ్ 

పరవ్తముమీద నివసింపదగిన వాడెవడు? 

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 34:6 => ఈ దీనుడు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించెను అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి 

అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 51:2 => నా దోషము పోవునటుల్ ననున్ బాగుగా కడుగుము. నా పాపము పోవునటుల్ ననున్ 

పవితర్పరచుము. 

కీరత్నలు 51:7 => నేను పవితుర్డనగునటుల్ హిసోస్పుతో నా పాపము పరిహరింపుము. 

హిమముకంటెను నేను తెలల్గానుండునటుల్ నీవు ననున్ కడుగుము. 

కీరత్నలు 57:1 => ననున్ కరుణింపుము దేవా ననున్ కరుణింపుము నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను 

ఈ ఆపదలు తొలగిపోవువరకు నీ రెకక్లనీడను శరణుజొచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 66:12 => నరులు మా నెతిత్మీద ఎకుక్నటుల్ చేసితివి మేము నిపుప్లలోను నీళల్లోను 

పడితివిు అయినను నీవు సమృధిధ్గలచోటికి మముమ్ రపిప్ంచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 71:20 => అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసినవాడా, నీవు మరల మముమ్ 

బర్దికించెదవు భూమియొకక్ అగాధ సథ్లములలోనుండి నీవు మరల మముమ్ లేవనెతెత్దవు.  

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

కీరత్నలు 84:6 => వారు బాకా లోయలోబడి వెళుల్చు దానిని జలమయముగా చేయుదురు తొలకరి 

వాన దానిని దీవెనలతో కపుప్ను. 

కీరత్నలు 90:15 => నీవు మముమ్ను శర్మపరచిన దినముల కొలది మేము కీడనుభవించిన 

యేండల్కొలది మముమ్ను సంతోషపరచుము. 
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కీరత్నలు 140:13 => నిశచ్యముగా నీతిమంతులు నీ నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదరు 

యథారథ్వంతులు నీ సనిన్ధిని నివసించెదరు.  

కీరత్నలు 143:11 => యెహోవా, నీ నామమునుబటిట్ ననున్ బర్దికింపుము నీ నీతినిబటిట్ నా 

పార్ణమును శర్మలోనుండి తపిప్ంపుము. 

కీరత్నలు 149:4 => యెహోవా తన పర్జలందు పీర్తిగలవాడు. ఆయన దీనులను రక్షణతో 

అలంకరించును. 

సామెతలు 13:19 => ఆశ తీరుట పార్ణమునకు తీపి చెడుతనమును విడుచుట మూరుఖ్లకు 

అసహయ్ము. 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

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

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

దానియేలు 7:16 => నేను దగగ్ర నిలిచియునన్ వారిలో ఒకనియొదద్కు పోయి ఇందునుగూరిచ్న 

నిజమంతయు నాకు చెపుప్మని అడుగగా, అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతుల భావమును నాకు 

తెలియజేసెను. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 
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జెకరాయ్ 1:19 => ఇవి ఏమిటివని నేను నాతో మాటలాడుచునన్ దూతనడుగగా అతడు ఇవి 

యూదావారిని ఇశార్యేలువారిని యెరూషలేము నివాసులను చెదరగొటిట్న కొముమ్లనెను. 

జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగగ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 4:4 => నా యేలినవాడా, యిదేమిటియని నాతో మాటలాడుచునన్ దూతనడిగితిని. 

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మతత్యి 26:28 => ఇది నా రకత్ము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమితత్ము అనేకుల కొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నిబంధన రకత్ము. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

మారుక్ 9:3 => అంతలో ఆయన వసత్రములు పర్కాశమానమైనవియు మిగుల తెలల్నివియు ఆయెను; 

లోకమందు ఏ చాకలియును అంత తెలల్గా చలువచేయలేడు. 

లూకా 9:31 => వారు మహిమతో అగపడి, ఆయన యెరూషలేములో నెరవేరచ్బోవు 

నిరగ్మమునుగూరిచ్ మాటలాడుచుండిరి. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 
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లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 13:5 => అంతట పళె ల్ములో నీళుల్పోసి శిషుయ్ల పాదములు కడుగుటకును, తాను 

కటుట్కొనియునన్ తువాలుతో తుడుచుటకును మొదలుపెటెట్ను.  

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

యోహాను 19:34 => సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన పర్కక్ను పొడిచెను, వెంటనే రకత్మును 

నీళుల్ను కారెను. 

యోహాను 20:12 => తెలల్ని వసత్రములు ధరించిన యిదద్రు దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన 

సథ్లములో తలవైపున ఒకడును కాళల్వైపున ఒకడును కూరుచ్ండుట కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:10 => ఆయన వెళుల్చుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి. 

ఇదిగో తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలిచి 

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

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 
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రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

హెబీర్యులకు 4:9 => కాబటిట్ దేవుని పర్జలకు విశార్ంతి నిలిచియునన్ది. 
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హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 13:23 => మన సహోదరుడైన తిమోతికి విడుదల కలిగినదని తెలిసికొనుడి. అతడు 

శీఘర్ముగా వచిచ్నయెడల అతనితో కూడ వచిచ్ మిముమ్ను చూచెదను. 

1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 

1 యోహాను 5:6 => నీళల్ దావ్రాను రకత్ము దావ్రాను వచిచ్న వాడు ఈయనే, అనగా యేసుకీర్సేత్. 

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 
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ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 
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వచనము 1 

ఆయన యేడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు నిశశ్బద్ముగా 

ఉండెను.  

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

పర్కటన 14:5 => వీరినోట ఏ అబదధ్మును కనబడలేదు; వీరు అనిందుయ్లు. 

హెబీర్యులకు 8:1 => మేము వివరించుచునన్ సంగతులలోని సారాంశమేదనగా. 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 
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పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

కీరత్నలు 134:1 => యెహోవా సేవకులారా, యెహోవా మందిరములో రాతిర్ నిలుచుండువారలారా, 

మీరందరు యెహోవాను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 134:2 => పరిశుదధ్సథ్లమువైపు మీచేతులెతిత్ యెహోవాను సనున్ తించుడి. 

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

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

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

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

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

1 రాజులు 6:13 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులను విడిచిపెటట్క నేను వారిమధయ్ నివాసము 

చేసెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:25 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులకు నెమమ్ది 

దయచేసియునాన్డు గనుక వారు నితయ్ము యెరూషలేములో నివాసము చేయుదురనియు 

కీరత్నలు 68:16 => శిఖరములుగల పరవ్తములారా, దేవుడు నివాసముగా కోరుకొనన్ కొండను 

మీరేల ఓరచూపులు చూచుచునాన్రు? యెహోవా నితయ్ము అందులోనే నివసించును. 

కీరత్నలు 68:17 => దేవుని రథములు సహసర్ములు సహసర్ సహసర్ములు పర్భువు వాటిలోనునాన్డు 

సీనాయి పరిశుదధ్మైనటుట్ ఆ కొండ పరిశుదధ్మాయెను.  
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కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

యెషయా 4:5 => సీయోనుకొండలోని పర్తి నివాససథ్లముమీదను దాని ఉతస్వ సంఘములమీదను 

పగలు మేఘధూమములను రాతిర్ అగిన్జావ్లా పర్కాశమును యెహోవా కలుగజేయును.  

యెషయా 4:6 => మహిమ అంతటిమీద వితానముండును పగలు ఎండకు నీడగాను గాలివానకు 

ఆశర్యముగాను చాటుగాను పరణ్శాల యొకటి యుండును. 

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

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

1 కొరిందీయులకు 3:16 => మీరు దేవుని ఆలయమైయునాన్రనియు, దేవుని ఆతమ్ మీలో 

నివసించుచునాన్డనియు మీరెరుగరా? 

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

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 30:8 => మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, 

ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన 

యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 45:15 => ఉతాస్హసంతోషములతో వారు వచుచ్చునాన్రు రాజనగరులో 

పర్వేశించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 84:4 => నీ మందిరమునందు నివసించువారు ధనుయ్లు వారు నితయ్ము నినున్ 

సుత్తించుదురు.(సెలా.) 
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కీరత్నలు 106:3 => నాయ్యము ననుసరించువారు ఎలల్వేళల నీతి ననుసరించి నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 119:44 => నిరంతరము నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుదును నేను నితయ్ము దాని 

ననుసరించుదును 

కీరత్నలు 121:4 => ఇశార్యేలును కాపాడువాడు కునుకడు నిదర్పోడు 

కీరత్నలు 126:6 => పడికెడు వితత్నములు చేతపటుట్కొని యేడుచ్చు పోవు వితుత్వాడు సంతోషగానము 

చేయుచు పనలు మోసికొనివచుచ్ను. 

కీరత్నలు 145:2 => అనుదినము నేను నినున్ సుత్తించెదను నితయ్ము నీ నామమును సుత్తించెదను. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

జెఫనాయ్ 3:13 => ఇశార్యేలీయులలో మిగిలినవారు పాపము చేయరు, అబదధ్మాడరు, 

కపటములాడు నాలుక వారి నోటనుండదు; వారు ఎవరి భయము లేకుండ విశార్ంతి గలవారై 

అనన్పానములు పుచుచ్కొందురు; 

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

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

అపాయము సంభవింపదు. 

లూకా 2:37 => యెనుబది నాలుగు సంవతస్రములు విధవరాలైయుండి, దేవాలయము విడువక 

ఉపవాస పార్రథ్నలతో రేయింబగళుల్ సేవ చేయుచుండెను. 
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లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

లూకా 20:38 => మృతులు లేతురని మోషే సూచించెను; ఆయన సజీవులకే దేవుడు కాని మృతులకు 

దేవుడు కాడు; ఆయన దృషిట్కి అందరును జీవించుచునాన్రని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

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

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 
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వచనము 2 

అంతట నేను దేవుని యెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు బూరలియయ్బడెను. 

కీరత్నలు 42:2 => నా పార్ణము దేవునికొరకు తృషణ్గొనుచునన్ది జీవము గల దేవునికొరకు 

తృషణ్గొనుచునన్ది దేవుని సనిన్ధికి నేనేపుప్డు వచెచ్దను? ఆయన సనిన్ధిని నేనెపుప్డు కనబడెదను? 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

కీరత్నలు 143:6 => నీ తటుట్ నా చేతులు చాపుచునాన్ను ఎండిపోయిన భూమివలె నా పార్ణము 

నీకొరకు ఆశపడుచునన్ది. 

యెషయా 41:17 => దీనదరిదుర్లు నీళుల్ వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక దపిప్చేత 

ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు దేవుడనైన నేను వారిని 

విడనాడను.  

యెషయా 49:10 => వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొనిపోవుచు నీటిబుగగ్లయొదద్ 

వారిని నడిపించును కాబటిట్ వారికి ఆకలియైనను దపిప్యైనను కలుగదు ఎండమావులైనను 

ఎండయైనను వారికి తగులదు.  

యెషయా 65:13 => కావున పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి నా 

సేవకులు భోజనము చేయుదురు గాని మీరు ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని 

మీరు దపిప్గొనెదరు. నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగుగ్పడెదరు  

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

లూకా 1:53 => ఆకలిగొనిన వారిని మంచి పదారథ్ములతో సంతృపిత్ పరచి ధనవంతులను 

వటిట్చేతులతో పంపివేసెను. 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 
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పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

కీరత్నలు 121:6 => పగలు ఎండ దెబబ్యైనను నీకు తగులదు. రాతిర్ వెనెన్ల దెబబ్యైనను నీకు 

తగులదు. 

పరమగీతము 1:6 => నలల్నిదాననని ననున్ చినన్చూపులు చూడకుడి. నేను ఎండ తగిలినదానను నా 

సహోదరులు నామీద కోపించి ననున్ దార్క్షతోటకు కావలికతెత్గా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోటను 

నేను కాయకపోతిని.  

యెషయా 4:5 => సీయోనుకొండలోని పర్తి నివాససథ్లముమీదను దాని ఉతస్వ సంఘములమీదను 

పగలు మేఘధూమములను రాతిర్ అగిన్జావ్లా పర్కాశమును యెహోవా కలుగజేయును.  

యెషయా 4:6 => మహిమ అంతటిమీద వితానముండును పగలు ఎండకు నీడగాను గాలివానకు 

ఆశర్యముగాను చాటుగాను పరణ్శాల యొకటి యుండును. 

యెషయా 25:4 => కాబటిట్ బలిషుఠ్లైన జనులు నినున్ ఘనపరచెదరు భీకరజనముల పటట్ణసుథ్లు నీకు 

భయపడుదురు. 

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

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

యోనా 4:8 => మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ంచెను. యోనా తలకు 

ఎండదెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్సిలిల్ బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు మేలనుకొనెను. 

మతత్యి 13:6 => సూరుయ్డు ఉదయించినపుప్డు అవి మాడి వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మారుక్ 4:6 => సూరుయ్డు ఉదయింపగానే అవి మాడి, వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 
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మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

యెహోషువ 5:12 => మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినుచుండగా మనాన్ మానిపోయెను; 

అటుతరువాత ఇశార్యేలీయులకు మనాన్ దొరకకపోయెను. ఆ సంవతస్రమున వారు కనానుదేశపు 

పంటను తినిరి. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 65:4 => నీ ఆవరణములలో నివసించునటుల్ నీవు ఏరప్రచుకొని చేరుచ్కొనువాడు ధనుయ్డు నీ 

పరిశుదాధ్లయముచేత నీ మందిరములోని మేలుచేత మేము తృపిత్పొందెదము.  

కీరత్నలు 107:9 => ఏలయనగా ఆశగల పార్ణమును ఆయన తృపిత్పరచియునాన్డు. 

ఆకలిగొనినవారి పార్ణమును మేలుతో నింపియునాన్డు. 

పర్సంగి 1:8 => ఎడతెరిపిలేకుండ సమసత్ము జరుగుచునన్ది; మనుషుయ్లు దాని వివరింపజాలరు; 

చూచుటచేత కనున్ తృపిత్ పొందకునన్ది, వినుటచేత చెవికి తృపిత్ కలుగుటలేదు. 

యిరిమ్యా 31:14 => కొర్వువ్తో యాజకులను సంతోషపరచెదను, నా జనులు నా ఉపకారములను 

తెలిసికొని తృపిత్నొందుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:14 => నేను మంచి మేతగలచోట వాటిని మేపెదను, ఇశార్యేలుయొకక్ ఉనన్త 

సథ్లములమీద వాటికి దొడిడ్ యేరప్డును, అకక్డ అవి మంచి దొడిడ్లో పండుకొనును, ఇశార్యేలు 

పరవ్తములమీద బలమైన మేతగల సథ్లమందు అవి మేయును,  

యెహెజేక్లు 34:29 => మరియు వారు ఇక దేశములో కరవు కలిగి నశించిపోకుండను 

అనయ్జనులవలన వారి కవమానము పార్పిత్ంచకుండను వారి పర్ఖాయ్తికొరకై తోటయొకటి నే 

నేరప్రచెదను. 
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నహూము 1:12 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వారు విసాత్రజనమై పూరణ్బలము 

కలిగియునన్ను కోతయందైనటుల్ వారు కోయబడి నిరూమ్లమగుదురు; నేను నినున్ బాధపరచితినే, నేను 

నినిన్క బాధపెటట్ను. 

జెకరాయ్ 14:8 => ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి సగము తూరుప్ 

సముదర్మునకును సగము పడమటి సముదర్మునకును దిగును . వేసవికాలమందును 

చలికాలమందును ఆలాగుననే జరుగును. 

మారుక్ 8:8 => వారు భోజనముచేసి తృపిత్పొందినమీదట, మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపలనిండ 

ఎతిత్రి. 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

యోహాను 2:10 => పర్తివాడును మొదట మంచి దార్కాష్రసమును పోసి, జనులు మతుత్గా ఉనన్పుప్డు 

జబుబ్రసము పోయును; నీవైతే ఇదివరకును మంచి దార్కాష్రసము ఉంచుకొని యునాన్వని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 6:35 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను జీవాహారము నేనే; నాయొదద్కు వచుచ్వాడు 

ఏమాతర్మును ఆకలిగొనడు, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

వచనము 3 
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మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము ఎదుట నిలువగా 

సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో కలుపుటకై అతనికి 

బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

కీరత్నలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపిత్పొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 

సుత్తించెదరు మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్ నితయ్ము బర్దుకును. 

కీరత్నలు 23:1 => యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు. 

కీరత్నలు 23:2 => పచిచ్కగల చోటల్ను ఆయన ననున్ పరుండజేయుచునాన్డు శాంతికరమైన 

జలములయొదద్ ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 23:5 => నా శతుర్వులయెదుట నీవు నాకు భోజనము సిదధ్పరచుదువు నూనెతో నా తల 

అంటియునాన్వు నా గినెన్ నిండి పొరుల్చునన్ది. 

కీరత్నలు 28:9 => నీ జనులను రకిష్ంపుము, నీ సావ్సథ్య్మును ఆశీరవ్దింపుము వారికి కాపరివై 

నితయ్ము వారిని ఉదధ్రింపుము. 

కీరత్నలు 36:8 => నీ మందిరముయొకక్ సమృదిధ్వలన వారు సంతృపిత్ నొందుచునాన్రు. నీ ఆనంద 

పర్వాహములోనిది నీవు వారికి తార్గించుచునాన్వు.  

పరమగీతము 1:7 => నా పార్ణ పిర్యుడా, నీమందను నీవెచచ్ట మేపుదువో మధాయ్హన్మున నెచచ్ట 

నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెపుప్ము ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండల్ మందలయొదద్ 

నేనెందుకుండవలెను?  

పరమగీతము 1:8 => నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మందల 

యడుగుజాడలనుబటిట్ నీవు పొముమ్ మందకాపరుల గుడారములయొదద్ నీ మేకపిలల్లను మేపుము. 

Page  of 706 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యెషయా 25:6 => ఈ పరవ్తముమీద సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సమసత్జనముల 

నిమితత్ము కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో విందుచేయును 

మూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన దార్కాష్రసముతో విందుచేయును.  

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

యెషయా 49:9 => మారగ్ములలో వారు మేయుదురు చెటుల్లేని మిటట్లనిన్టిమీద వారికి మేపు 

కలుగును 

యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

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

నీ సావ్సథ్య్పువారిని మేపుము. బాషానులోను గిలాదులోను వారు పూరవ్కాలమున మేసినటుట్ 

మేయుదురు. 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

యోహాను 10:11 => నేను గొఱఱ్లకు మంచి కాపరిని; మంచి కాపరి గొఱఱ్లకొరకు తన పార్ణము 

పెటుట్ను. 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 21:16 => మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ , ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 

కీరత్నలు 36:9 => నీయొదద్ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు 

చూచుచునాన్ము. 

యెషయా 12:3 => కావున మీరు ఆనందపడి రక్షణాధారములైన బావులలోనుండి నీళుల్ 

చేదుకొందురు ఆ దినమున మీరీలాగందురు  

యెషయా 30:25 => గోపురములు పడు మహా హతయ్దినమున ఉనన్తమైన పర్తి పరవ్తముమీదను 

ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను వాగులును నదులును పారును. 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 
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యెషయా 35:7 => ఎండమావులు మడుగులగును ఎండిన భూమిలో నీటిబుగగ్లు పుటుట్ను నకక్లు 

పండుకొనినవాటి ఉనికిపటుట్లో జముమ్ను తుంగగడిడ్యు మేతయు పుటుట్ను. 

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

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

యిరిమ్యా 31:9 => వారు ఏడుచ్చు వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా నేను వారిని 

నడిపించుదును, వారు తొటిర్లల్కుండ చకక్గాపోవు బాటను నీళల్ కాలువలయొదద్ వారిని నడిపింతును. 

ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా? ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా? 

యోహాను 4:11 => అపుప్డా సతరీ అయాయ్, యీ బావి లోతైనది, చేదుకొనుటకు నీకేమియు లేదే; ఆ 

జీవజలము ఏలాగు నీకు దొరకును? 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 
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యెషయా 30:19 => సీయోనులో యెరూషలేములోనే యొక జనము కాపురముండును. జనమా, 

నీవిక నేమాతర్ము కనీన్ళుల్ విడువవు ఆయన నీ మొఱఱ్విని నిశచ్యముగా నినున్ కరుణించును ఆయన నీ 

మాట వినగానే నీకు ఉతత్రమిచుచ్ను.  

యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

ఆదికాండము 29:2 => అతడు చూచినపుప్డు పొలములో ఒక బావి కనబడెను. అకక్డ దానియొదద్ 

గొఱఱ్ల మందలు మూడు పండుకొనియుండెను; కాపరులు మందలకు ఆ బావి నీళుల్ పెటుట్దురు; ఒక 

పెదద్ రాయి ఆ బావిమీద మూతవేసి యుండెను 

నిరగ్మకాండము 15:27 => తరువాత వారు ఏలీమునకు వచిచ్రి; అకక్డ పండెర్ండు నీటి బుగగ్లును 

డెబబ్ది యీత చెటుల్ను ఉండెను. వారు అకక్డనే ఆ నీళల్యొదద్ దిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 19:17 => అపవితుర్ని కొరకు వారు పాపపరిహారారథ్మైన హోమభసమ్ములోనిది 

కొంచెము తీసికొనవలెను; పాతర్లో వేయబడిన ఆ భసమ్ముమీద ఒకడు పారు నీళుల్ పోయవలెను. 

యెహోషువ 5:12 => మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినుచుండగా మనాన్ మానిపోయెను; 

అటుతరువాత ఇశార్యేలీయులకు మనాన్ దొరకకపోయెను. ఆ సంవతస్రమున వారు కనానుదేశపు 

పంటను తినిరి. 

2 రాజులు 20:5 => నీవు తిరిగి నా పర్జలకు అధిపతియైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో 

ఇటల్నుము నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ 

విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న నేనంగీకరించియునాన్ను; నేను నినున్ బాగుచేసెదను; మూడవ 

దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదువు. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

Page  of 710 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

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

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  

కీరత్నలు 56:8 => నా సంచారములను నీవు లెకిక్ంచియునాన్వు నా కనీన్ళుల్ నీ బుడిడ్లో 

నుంచబడియునన్వి అవి నీ కవిలెలో1 కనబడును గదా. 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

కీరత్నలు 65:4 => నీ ఆవరణములలో నివసించునటుల్ నీవు ఏరప్రచుకొని చేరుచ్కొనువాడు ధనుయ్డు నీ 

పరిశుదాధ్లయముచేత నీ మందిరములోని మేలుచేత మేము తృపిత్పొందెదము.  

కీరత్నలు 107:9 => ఏలయనగా ఆశగల పార్ణమును ఆయన తృపిత్పరచియునాన్డు. 

ఆకలిగొనినవారి పార్ణమును మేలుతో నింపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 116:8 => మరణమునుండి నా పార్ణమును కనీన్ళుల్ విడువకుండ నా కనున్లను 

జారిపడకుండ నాపాదములను నీవు తపిప్ంచియునాన్వు. 

సామెతలు 8:20 => నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 

పర్సంగి 1:8 => ఎడతెరిపిలేకుండ సమసత్ము జరుగుచునన్ది; మనుషుయ్లు దాని వివరింపజాలరు; 

చూచుటచేత కనున్ తృపిత్ పొందకునన్ది, వినుటచేత చెవికి తృపిత్ కలుగుటలేదు. 

పరమగీతము 6:2 => ఉదాయ్నవనమునందు మేపుటకును పదమ్ములను ఏరుకొనుటకును. నా 

పిర్యుడు తన ఉదాయ్నవనమునకు పోయెను పరిమళ పుషప్సాథ్నమునకు పోయెను.  

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

యెషయా 41:18 => జనులు చూచి యెహోవా హసత్ము ఈ కారయ్ము చేసెననియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడు దీని కలుగజేసెననియు తెలిసికొని మనసక్రించి సప్షట్ముగా గర్హించునటుల్ 

యెషయా 49:10 => వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొనిపోవుచు నీటిబుగగ్లయొదద్ 

వారిని నడిపించును కాబటిట్ వారికి ఆకలియైనను దపిప్యైనను కలుగదు ఎండమావులైనను 

ఎండయైనను వారికి తగులదు.  
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యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యెషయా 57:18 => నేను వారి పర్వరత్నను చూచితిని వారిని సవ్సథ్పరచుదును వారిని నడిపింతును 

వారిలో దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్దును.  

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

రోదనధవ్నియు విలాపధవ్నియు దానిలో ఇకను వినబడవు.  

యిరిమ్యా 17:13 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యమా, యెహోవా, నినున్ విసరిజ్ంచి వారందరు 

సిగుగ్నొందుదురు. నాయెడల దోర్హము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను 

విసరిజ్ంచియునాన్రు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వార్యబడినవారుగా ఉందురు. 

యిరిమ్యా 31:12 => వారు వచిచ్ సీయోను కొండమీద ఉతాస్హధవ్ని చేతురు; యెహోవా చేయు 

ఉపకారమునుబటిట్యు గోధుమలనుబటిట్యు దార్కాష్రసమునుబటిట్యు తైలమునుబటిట్యు, గొఱఱ్లకును 

పశువులకును పుటుట్ పిలల్లనుబటిట్యు సమూహములుగా వచెచ్దరు; వారిక నెనన్టికిని కృశింపక 

నీళుల్పారు తోటవలెనుందురు. 

యిరిమ్యా 31:14 => కొర్వువ్తో యాజకులను సంతోషపరచెదను, నా జనులు నా ఉపకారములను 

తెలిసికొని తృపిత్నొందుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

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

నాయకుడుగా ఉండును.  

జెకరాయ్ 14:8 => ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి సగము తూరుప్ 

సముదర్మునకును సగము పడమటి సముదర్మునకును దిగును . వేసవికాలమందును 

చలికాలమందును ఆలాగుననే జరుగును. 
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మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 26:29 => నా తండిర్ రాజయ్ములో మీతోకూడ నేను ఈ దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు 

దినమువరకు, ఇకను దాని తార్గనని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 8:8 => వారు భోజనముచేసి తృపిత్పొందినమీదట, మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపలనిండ 

ఎతిత్రి. 

లూకా 1:53 => ఆకలిగొనిన వారిని మంచి పదారథ్ములతో సంతృపిత్ పరచి ధనవంతులను 

వటిట్చేతులతో పంపివేసెను. 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 2:10 => పర్తివాడును మొదట మంచి దార్కాష్రసమును పోసి, జనులు మతుత్గా ఉనన్పుప్డు 

జబుబ్రసము పోయును; నీవైతే ఇదివరకును మంచి దార్కాష్రసము ఉంచుకొని యునాన్వని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 
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యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 10:3 => అతనికి దావ్రపాలకుడు తలుపు తీయును, గొఱఱ్లు అతని సవ్రము వినును, 

అతడు తన సొంత గొఱఱ్లను పేరుపెటిట్ పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

1 కొరిందీయులకు 7:30 => ఏడుచ్వారు ఏడవ్నటుట్ను సంతోషపడువారు సంతోషపడనటుట్ను 

కొనువారు తాము కొనినది తమది కానటుట్ను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజుఞ్డనై 

యునాన్ను.  

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

వచనము 4 
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అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి పైకి లేచి దేవుని 

సనిన్ధిని చేరెను. 

పర్కటన 5:1 => మరియు లోపటను వెలుపటను వార్త కలిగి, యేడు ముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ 

యొక గర్ంథము సింహాసనమునందు ఆసీసుడై యుండువాని కుడిచేత చూచితిని. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 6:3 => ఆయన రెండవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని రెండవ జీవి చెపుప్ట వింటిని 

పర్కటన 6:5 => ఆయన మూడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని మూడవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక నలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు తార్సుచేత పటుట్కొని కూరుచ్ండి 

యుండెను. 

పర్కటన 6:7 => ఆయన నాలుగవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని నాలుగవ జీవి చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

యోబు 4:16 => అది నిలువబడగా దాని రూపమును నేను గురుతుపటట్లేకపోతిని ఒక రూపము నా 

కనున్లయెదుట నుండెను మెలల్నైన యొక కంఠసవ్రమును నేను వింటిని ఏమనగా దేవుని సనిన్ధిని 

మరుత్య్లు నీతిమంతులగుదురా? 
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కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 

కీరత్నలు 62:1 => నా పార్ణము దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా ఉనన్ది. ఆయనవలన నాకు రక్షణ 

కలుగును. ఆయనే నా ఆశర్యదురగ్ము ఆయనే నా రక్షణకరత్ 

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

లోకమంతయు మౌనముగా ఉండునుగాక. 

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

ఆయన సనిన్ధిని మౌనులై యుండుడి. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

వచనము 5 

ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, భూమిమీద పడవేయగా 

ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

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

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

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

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 

Page  of 716 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 8:6 => అంతట ఏడు బూరలు పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు ఊదుటకు 

సిదధ్పడిరి. 

పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 8:8 => రెండవ దూత బూర ఊదినపుప్డు అగిన్చేత మండుచునన్ పెదద్ కొండవంటిది ఒకక్టి 

సముదర్ములో పడవేయబడెను. అందువలన సముదర్ములో మూడవ భాగము రకత్మాయెను. 

పర్కటన 8:9 => సముదర్ములోని పార్ణముగల జంతువులలో మూడవ భాగము చచెచ్ను, ఓడలలో 

మూడవ భాగము నాశనమాయెను. 

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

పర్కటన 8:11 => ఆ నక్షతర్మునకు మాచిపతిర్యని పేరు. అందువలన నీళల్లో మూడవ భాగము 

మాచిపతిర్ యాయెను; నీళుల్ చేదైపోయినందున వాటివలన మనుషుయ్లలో అనేకులు చచిచ్రి. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:13 => ఆరవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దేవుని యెదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము యొకక్ 

కొముమ్లనుండి యొక సవ్రము యూఫర్టీసు  

పర్కటన 9:14 => అను మహానదియొదద్ బంధింపబడియునన్ నలుగురు దూతలను వదిలిపెటుట్మని 

బూర పటుట్కొనియునన్ ఆ యారవ దూతతో చెపుప్ట వింటిని. 
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పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు రెండు వెండి బూరలు 

చేయించుకొనుము; 

సంఖాయ్కాండము 10:2 => నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును 

సేనలను తరిల్ంచుటకును నీకుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:3 => ఊదువారు వాటిని ఊదునపుప్డు సమాజము పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునెదుట నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:4 => వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశార్యేలీయుల సమూహములకు 

ముఖుయ్లైన పర్ధానులు నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:5 => మీరు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు తూరుప్దికుక్న దిగియునన్ సైనయ్ములు 

సాగవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:6 => మీరు రెండవమారు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు దకిష్ణదికుక్న దిగిన 

సైనయ్ములు సాగవలెను. వారు పర్యాణమైపోవునపుప్డు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:7 => సమాజమును కూరుచ్నపుప్డు ఊదవలెను గాని ఆరాభ్టము చేయవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 10:8 => అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నితయ్మైన 

కటట్డనుబటిట్ అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 10:9 => మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధముగా మీ దేశములో 

యుదధ్మునకు వెళుల్నపుప్డు ఆ బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి రకిష్ంపబడుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 
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బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుడని హిజిక్యా 

ఆజాఞ్పించెను. దహనబలి యరప్ణ ఆరంభమగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశార్యేలు రాజైన 

దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటతోను యెహోవాకు సుత్తి గానము ఆరంభమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అంతసేపును సరవ్సమాజము ఆరాధించుచుండెను. గాయకులు 

పాడుచుండిరి, బూరలు ఊదువారు నాదము చేయుచుండిరి, దహనబలి యరప్ణ సమాపత్మగువరకు 

ఇదియంతయు జరుగుచుండెను. 

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

ఆమోసు 3:8 => సింహము గరిజ్ంచెను, భయపడనివాడెవడు? పర్భువైన యెహోవా ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు, పర్వచింపకుండువాడెవడు? 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 
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యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

జెకరాయ్ 4:10 => కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించినవాడెవడు? లోకమంతటను 

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

వచనము 6 

అంతట ఏడు బూరలు పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు ఊదుటకు సిదధ్పడిరి. 

పర్కటన 7:2 => మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 
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ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 

నిరగ్మకాండము 3:3 => అపుప్డు మోషే ఆ పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తటుట్ వెళిల్ యీ 

గొపప్వింత చూచెదననుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:5 => అందుకాయన దగగ్రకు రావదుద్, నీ పాదముల నుండి నీ చెపుప్లు 

విడువుము, నీవు నిలిచియునన్ సథ్లము పరిశుదధ్ పర్దేశము అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:9 => ఇశార్యేలీయుల మొర నిజముగా నాయొదద్కు చేరినది, ఐగుపీత్యులు 

వారిని పెటుట్చునన్ హింస చూచితిని. 
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నిరగ్మకాండము 3:10 => కాగా రముమ్, నినున్ ఫరోయొదద్కు పంపెదను; ఇశార్యేలీయులైన నా 

పర్జలను నీవు ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 3:11 => అందుకు మోషే నేను ఫరోయొదద్కు వెళుల్టకును, ఇశార్యేలీయులను 

ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 3:12 => ఆయన నిశచ్యముగా నేను నీకు తోడైయుందును, నేను నినున్ 

పంపితిననుటకు ఇది నీకు సూచన; నీవు ఆ పర్జలను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్న తరువాత 

మీరు ఈ పరవ్తముమీద దేవుని సేవించెదరనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:13 => మోషే చితత్గించుము; నేను ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు వెళిల్ వారిని చూచి 

మీ పితరుల దేవుడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని వారితో చెపప్గా వారు ఆయన పేరేమి అని 

అడిగినయెడల వారితో నేనేమి చెపప్వలెనని దేవుని నడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

నిరగ్మకాండము 3:16 => నీవు వెళిల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా, అనగా అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను నేను 

మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 

నిరగ్మకాండము 3:17 => ఐగుపుత్ బాధలోనుండి పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు, అనగా 

కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులునన్ దేశమునకు 

మిముమ్ రపిప్ంచెదనని సెలవిచిచ్తినని వారితో చెపుప్ము. 
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నిరగ్మకాండము 3:18 => వారు నీ మాట విందురు గనుక నీవును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

ఐగుపుత్ రాజు నొదద్కు వెళిల్ అతని చూచి హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా మాకు పర్తయ్క్షమాయెను గనుక 

మేము అరణయ్మునకు మూడుదినముల పర్యాణమంత దూరము పోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు 

బలిని సమరిప్ంచుదుము సెలవిమమ్ని అతనితో చెపప్వలెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:31 => మోషే చూచి ఆ దరశ్నమునకు ఆశచ్రయ్పడి దాని నిదానించి 

చూచుటకు దగగ్రకు రాగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

పర్కటన 9:13 => ఆరవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దేవుని యెదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము యొకక్ 

కొముమ్లనుండి యొక సవ్రము యూఫర్టీసు  

నిరగ్మకాండము 30:1 => మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను 

తుమమ్కఱఱ్తో దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:2 => దాని పొడుగు ఒక మూర దాని వెడలుప్ ఒక మూర. అది చచౌచ్కముగా 

నుండవలెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను.  

నిరగ్మకాండము 30:3 => దాని పైభాగమునకును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును 

మేలిమి బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:4 => దాని జవకు దిగువను దానికి రెండు బంగారు ఉంగరములు చేయవలెను; 

దాని రెండు పర్కక్లయందలి దాని రెండు మూలలమీద వాటిని ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:5 => అవి దాని మోయు మోతకఱఱ్లకు సథ్లములు. ఆ మోతకఱఱ్లను 

తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:6 => సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడడ్తెర యెదుట, అనగా 

శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 
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నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:8 => మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను వెలిగించునపుప్డు 

దానిమీద ధూపము వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి 

చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన 

దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => యాజకుడైన ఆజరాయ్యు అతనితోకూడ ధైరయ్వంతులైన యెహోవా 

యాజకులు ఎనుబది మందియు అతని వెంబడి లోపలికిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => వారు రాజైన ఉజిజ్యాను ఎదిరించి ఉజిజ్యా, యెహోవాకు 

ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై పర్తిషిఠ్ంపబడిన అహరోను సంతతివారైన యాజకుల 

పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి పొముమ్, నీవు దోర్హము చేసియునాన్వు, 

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగజేయదని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, 

యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా 

యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => పర్ధానయాజకుడైన అజరాయ్యును యాజకులందరును అతనివైపు 

చూడగా అతడు నొసట కుషఠ్ము గలవాడై యుండెను. గనుక వారు తడవుచేయక అకక్డనుండి అతనిని 

బయటికి వెళల్గొటిట్రి; యెహోవా తనున్ మొతెత్నని యెరిగి బయటికివెళుల్టకు తానును తవ్రపడెను. 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  
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హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

లేవీయకాండము 16:12 => యెహోవా సనిన్ధినునన్ ధూపపీఠము మీదనుండి ధూపారెత్డు నిపుప్లను, 

తన పిడికెళల్తో పరిమళధూప చూరణ్మును తీసికొని అడడ్తెరలోపలికి వాటిని తెచిచ్ తాను 

చావకుండునటుల్ 

1 రాజులు 7:50 => మేలిమి బంగారపు పాతర్లను, కతెత్రలను, గినెన్లను, ధూపకలశములను, 

అంతరమ్ందిరమను అతి పరిశుదధ్మైన సథ్లముయొకక్ తలుపులకును మందిరమను ఆలయపు 

తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బందులను, వీటనిన్టిని చేయించెను, ఈ పర్కారము రాజైన 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు సమాపత్మాయెను. మరియు 

సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి 

యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను. 

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 

లేవీయకాండము 16:13 => ఆ ధూపము మేఘమువలె శాసనముల మీదనునన్ కరుణాపీఠమును 

కముమ్టకు, యెహోవా సనిన్ధిని ఆ అగిన్మీద ఆ ధూపదర్వయ్మును వేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:47 => మోషే చెపిప్నటుల్ అహరోను వాటిని తీసికొని సమాజముమధయ్కు 

పరుగెతిత్ పోయినపుప్డు తెగులు జనులలో మొదలుపెటిట్ యుండెను; కాగా అతడు ధూపమువేసి ఆ 

జనుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 
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మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

పర్కటన 8:4 => అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి 

పైకి లేచి దేవుని సనిన్ధిని చేరెను. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

కీరత్నలు 141:2 => నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను నీ 

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

లూకా 1:10 => ధూప సమయమందు పర్జల సమూహమంతయు వెలుపల పార్రథ్న చేయుచుండగా 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

హెబీర్యులకు 10:19 => సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు పర్తిషిఠ్ంచిన మారగ్మున, అనగా 

నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరదావ్రా యేరప్రచబడినదియునైన 

మారగ్మున,  

హెబీర్యులకు 10:20 => ఆయన రకత్మువలన పరిశుదధ్సథ్లమునందు పర్వేశించుటకు మనకు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ది గనుకను, 

హెబీర్యులకు 10:21 => దేవుని యింటిపైన మనకు గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుకను, 
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హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 9:13 => ఆరవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దేవుని యెదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము యొకక్ 

కొముమ్లనుండి యొక సవ్రము యూఫర్టీసు  

నిరగ్మకాండము 37:25 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో ధూపవేదికను చేసెను. దాని పొడుగు 

మూరెడు దాని వెడలుప్ మూరెడు, అది చచౌచ్కముగా నుండెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని 

కొముమ్లు ఏకాండమైనవి. 

నిరగ్మకాండము 37:26 => దానికి, అనగా దాని కపుప్కును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని 

కొముమ్లకును మేలిమి బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేసెను.  

నిరగ్మకాండము 40:26 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో అడడ్తెర యెదుట బంగారు ధూపవేదికను ఉంచి 

నిరగ్మకాండము 37:29 => అతడు పరిశుదధ్మైన అభిషేకతైలమును సవ్చఛ్మైన పరిమళ 

ధూపదర్వయ్మును పరిమళ దర్వయ్ముల మేళకునిచేత చేయించెను. 

లేవీయకాండము 2:1 => ఒకడు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అతడు అరిప్ంచునది 

గోధుమపిండిదై యుండవలెను. అతడు దానిమీద నూనెపోసి సాంబార్ణి వేసి 
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లేవీయకాండము 10:1 => అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు తమ తమ ధూపారుత్లను 

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 7:32 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:11 => వారు ఉదయాసత్మయములయందు యెహోవాకు దహనబలులు 

అరిప్ంచుచు, సుగంధదర్వయ్ములతో ధూపము వేయుచు, పవితర్మైన బలల్మీద సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచుచు, 

బంగారు దీపసత్ంభమును పర్మిదెలను పర్తి సాయంతర్ము ముటిట్ంచుచు వచుచ్చునాన్రు; మేము మా 

దేవుడైన యెహోవా యేరప్రచిన విధినిబటిట్ సమసత్ము జరిగించుచునాన్ము గాని మీరు ఆయనను 

విసరిజ్ంచిన వారైతిరి. 
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కీరత్నలు 96:8 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమ ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ము తీసికొని 

ఆయన ఆవరణములలోనికి రండి. 

పరమగీతము 1:12 => రాజు విందుకు కూరుచ్ండియుండగా నా పరిమళతైలపు సువాసన 

వాయ్పించెను. 

యెషయా 6:6 => అపుప్డు ఆ సెరాపులలో నొకడు తాను బలిపీఠముమీదనుండి కారుతో తీసిన 

నిపుప్ను చేతపటుట్కొని నాయొదద్కు ఎగిరివచిచ్ నా నోటికి దాని తగిలించి 

యిరిమ్యా 52:19 => మరియు పళె ల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను పాతర్లను, బంగారు వాటిని 

బంగారునకును వెండివాటిని వెండికిని చేరుచ్కొని రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి గొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 41:22 => బలిపీఠము కఱఱ్తో చేయబడెను, దాని యెతుత్ మూడు మూరలు, నిడివి 

రెండు మూరలు, దాని పీఠమును మూలలును పర్కక్లును మార్నితో చేయబడినవి; ఇది యెహోవా 

సముఖమందుండు బలల్ అని అతడు నాతో చెపెప్ను. 

లూకా 1:11 => పర్భువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

వచనము 7 

మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు పుటిట్ భూమిపైన 

పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో మూడవ భాగమును 

కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 
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పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 15:8 => అంతట దేవుని మహిమనుండియు ఆయన శకిత్నుండియు వచిచ్న పొగతో 

ఆలయము నింపబడినందున ఆ యేడుగురు దూతలయొదద్ ఉనన్ యేడు తెగుళుల్ సమాపిత్యగువరకు 

ఆలయమందు ఎవడును పర్వేశింపజాలకపోయెను 

నిరగ్మకాండము 30:1 => మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను 

తుమమ్కఱఱ్తో దాని చేయవలెను. 

కీరత్నలు 141:2 => నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను నీ 

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

లూకా 1:10 => ధూప సమయమందు పర్జల సమూహమంతయు వెలుపల పార్రథ్న చేయుచుండగా 

నిరగ్మకాండము 37:25 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో ధూపవేదికను చేసెను. దాని పొడుగు 

మూరెడు దాని వెడలుప్ మూరెడు, అది చచౌచ్కముగా నుండెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని 

కొముమ్లు ఏకాండమైనవి. 

నిరగ్మకాండము 37:29 => అతడు పరిశుదధ్మైన అభిషేకతైలమును సవ్చఛ్మైన పరిమళ 

ధూపదర్వయ్మును పరిమళ దర్వయ్ముల మేళకునిచేత చేయించెను. 

లేవీయకాండము 16:12 => యెహోవా సనిన్ధినునన్ ధూపపీఠము మీదనుండి ధూపారెత్డు నిపుప్లను, 

తన పిడికెళల్తో పరిమళధూప చూరణ్మును తీసికొని అడడ్తెరలోపలికి వాటిని తెచిచ్ తాను 

చావకుండునటుల్ 

లేవీయకాండము 16:13 => ఆ ధూపము మేఘమువలె శాసనముల మీదనునన్ కరుణాపీఠమును 

కముమ్టకు, యెహోవా సనిన్ధిని ఆ అగిన్మీద ఆ ధూపదర్వయ్మును వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:11 => వారు ఉదయాసత్మయములయందు యెహోవాకు దహనబలులు 

అరిప్ంచుచు, సుగంధదర్వయ్ములతో ధూపము వేయుచు, పవితర్మైన బలల్మీద సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచుచు, 

బంగారు దీపసత్ంభమును పర్మిదెలను పర్తి సాయంతర్ము ముటిట్ంచుచు వచుచ్చునాన్రు; మేము మా 

దేవుడైన యెహోవా యేరప్రచిన విధినిబటిట్ సమసత్ము జరిగించుచునాన్ము గాని మీరు ఆయనను 

విసరిజ్ంచిన వారైతిరి. 

కీరత్నలు 96:8 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమ ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ము తీసికొని 

ఆయన ఆవరణములలోనికి రండి. 

పరమగీతము 1:12 => రాజు విందుకు కూరుచ్ండియుండగా నా పరిమళతైలపు సువాసన 

వాయ్పించెను. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 1:11 => పర్భువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

వచనము 8 
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రెండవ దూత బూర ఊదినపుప్డు అగిన్చేత మండుచునన్ పెదద్ కొండవంటిది ఒకక్టి సముదర్ములో 

పడవేయబడెను. అందువలన సముదర్ములో మూడవ భాగము రకత్మాయెను. 

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

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 
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పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 
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పర్కటన 16:20 => పర్తి దీవ్పము పారిపోయెను, పరవ్తములు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

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

వినబడుచునన్ది తన శతుర్వులకు పర్తికారము చేయుచుండు యెహోవా శబద్ము వినబడుచునన్ది. 

యెషయా 66:14 => మీరు చూడగా మీ హృదయము ఉలల్సించును మీ యెముకలు లేతగడిడ్వలె 

బలియును యెహోవా హసత్బలము ఆయన సేవకులయెడల కనుపరచబడును ఆయన తన 

శతుర్వులయెడల కోపము చూపును.  

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

గదిద్ంచుటకును యెహోవా అగిన్రూపముగా వచుచ్చునాన్డు ఆయన రథములు తుపానువలె 

తవ్రపడుచునన్వి.  

యెషయా 66:16 => అగిన్చేతను తన ఖడగ్ముచేతను శరీరులందరితో ఆయన వాయ్జెయ్మాడును 

యెహోవాచేత అనేకులు హతులవుదురు. 

యిరిమ్యా 51:11 => బాణములు చికిలిచేయుడి కేడెములు పటుట్కొనుడి బబులోనును 

నశింపజేయుటకు యెహోవా ఆలోచించుచునాన్డు మాదీయుల రాజుల మనసుస్ను దానిమీదికి 

రేపుచునాన్డు. అది యెహోవా చేయు పర్తిదండన తన మందిరమునుగూరిచ్ ఆయన చేయు 

పర్తిదండన.  

యెహెజేక్లు 10:2 => అపుప్డు అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనినవానితో యెహోవా కెరూబు కిర్ందనునన్ 

చకర్ముల మధయ్కు పోయి, కెరూబుల మధయ్నునన్ నిపుప్లు చేతులనిండ తీసికొని పటట్ణముమీద 

చలుల్మని సెలవియయ్గా, నేను చూచుచుండునంతలో అతడు లోపలికిపోయెను.  

యెహెజేక్లు 10:3 => అతడు లోపలికిపోగా కెరూబులు మందిరపు కుడిపర్కక్ను నిలిచియుండెను; 

మరియు మేఘము లోపలి ఆవరణమును కమిమ్యుండెను. 
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యెహెజేక్లు 10:4 => యెహోవా మహిమ కెరూబులపైనుండి ఆరోహణమై మందిరపు గడపదగగ్ర 

దిగి నిలిచెను మరియు మందిరము మేఘముతో నిండెను, ఆవరణమును యెహోవా తేజోమహిమతో 

నిండినదాయెను. 

యెహెజేక్లు 10:5 => దేవుడైన సరవ్శకుత్డు పలుకునటుల్గా కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు బయటి 

ఆవరణమువరకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:6 => కెరూబుల మధయ్నుండు చకర్ముల దగగ్ర నుండి అగిన్ తీసికొనుమని ఆయన 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనినవానికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా, అతడు లోపలికిపోయి చకర్ముదగగ్ర నిలిచెను. 

యెహెజేక్లు 10:7 => కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధయ్ నునన్ అగిన్వైపు చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనిన వాని చేతిలోనుంచగా అతడు అవి పటుట్కొని బయలుదేరెను; 

లూకా 12:49 => నేను భూమిమీద అగిన్వేయ వచిచ్తిని; అది ఇదివరకే రగులుకొని మండవలెనని 

యెంతో కోరుచునాన్ను. 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 

2 సమూయేలు 22:7 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవుని పార్రథ్న చేసితిని 

ఆయన తన ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న అంగీకరించెను నా మొఱఱ్ ఆయన చెవులలో చొచెచ్ను. 

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

ఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను. 
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2 సమూయేలు 22:9 => ఆయన నాసికారంధర్ములలోనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి 

అగిన్వచిచ్ దహించెను నిపుప్ కణములను రాజబెటెట్ను. 

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

పుటిట్ంచెను వడగండుల్ను మండుచునన్ నిపుప్లును రాలెను. 

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

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

హెబీర్యులకు 12:18 => సృప్శించి తెలిసికొనదగినటిట్యు, మండుచునన్టిట్యు కొండకును, 

అగిన్కిని, కారు మేఘమునకును, గాఢాంధకారమునకును, తుపానుకును, 

హెబీర్యులకు 12:19 => బూరధవ్నికిని, మాటల ధవ్నికిని మీరు వచిచ్యుండలేదు. ఒక 

జంతువైనను ఆ కొండను తాకినయెడల రాళల్తో కొటట్బడవలెనని ఆజాఞ్పించిన మాటకు వారు తాళలేక, 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

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

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

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

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

యెషయా 29:6 => ఉరుముతోను భూకంపముతోను మహా శబద్ముతోను సుడిగాలి తుపానులతోను 

దహించు అగిన్జావ్లలతోను సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని శికిష్ంచును. 
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జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మతత్యి 24:7 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును. 

మతత్యి 27:52 => సమాధులు తెరవబడెను; నిదిర్ంచిన అనేకమంది పరిశుదుధ్ల శరీరములు లేచెను. 

మతత్యి 27:53 => వారు సమాధులలోనుండి బయటికి వచిచ్ ఆయన లేచిన తరువాత పరిశుదధ్ 

పటట్ణములో పర్వేశించి అనేకులకు అగపడిరి. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

హగగ్యి 2:6 => మరియు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇక 

కొంతకాలము ఇంకొకమారు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును నేలను నేను కంపింపజేతును. 

యోహాను 12:29 => కాబటిట్ అకక్డ నిలుచుండి వినిన జనసమూహము ఉరిమెను అనిరి. 

మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 
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పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

పర్కటన 10:3 => సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన 

ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబద్ములు పలికెను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

వచనము 9 

సముదర్ములోని పార్ణముగల జంతువులలో మూడవ భాగము చచెచ్ను, ఓడలలో మూడవ భాగము 

నాశనమాయెను. 

పర్కటన 8:2 => అంతట నేను దేవుని యెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు 

బూరలియయ్బడెను. 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

కీరత్నలు 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 

యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 
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పర్కటన 9:14 => అను మహానదియొదద్ బంధింపబడియునన్ నలుగురు దూతలను వదిలిపెటుట్మని 

బూర పటుట్కొనియునన్ ఆ యారవ దూతతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

వచనము 10 

మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము ఆకాశమునుండి 

రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

నిరగ్మకాండము 9:24 => ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన పిడుగులును బహు 

బలమైనవాయెను. ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి 

కలుగలేదు. 

నిరగ్మకాండము 9:25 => ఆ వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట మనుషుయ్లనేమి జంతువులనేమి 

బయటనునన్ది యావతుత్ను నశింపచేసెను. వడగండుల్ పొలములోని పర్తి కూరను చెడగొటెట్ను, 

పొలములోని పర్తి చెటుట్ను విరుగగొటెట్ను. 
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నిరగ్మకాండము 9:33 => మోషే ఫరోను విడిచి ఆ పటట్ణమునుండి బయలువెళిల్ యెహోవావైపు 

తనచేతులు ఎతిత్నపుప్డు ఆ యురుములును వడగండుల్ను నిలిచిపోయెను, వరష్ము భూమిమీద 

కురియుట మానెను. 

యెహోషువ 10:11 => మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి బేత  హోరోనుకు దిగిపోవు 

తోర్వను పారిపోవుచుండగా, వారు అజేకాకు వచుచ్వరకు యెహోవా ఆకాశమునుండి గొపప్ 

వడగండల్ను వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత చనిపోయిరి. ఇశార్యేలీయులు కతిత్వాత 

చంపిన వారికంటె ఆ వడగండల్చేత చచిచ్నవారు ఎకుక్వ మందియయిరి. 

కీరత్నలు 11:5 => యెహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును దుషుట్లును బలాతాక్రాసకుత్లును 

ఆయనకు అసహుయ్లు, 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

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

పుటిట్ంచెను వడగండుల్ను మండుచునన్ నిపుప్లును రాలెను. 

కీరత్నలు 78:47 => వడగండల్చేత వారి దార్క్షతీగెలను హిమముచేత వారి మేడిచెటల్ను ఆయన 

పాడుచేసెను. 

కీరత్నలు 78:48 => వారి పశువులను వడగండల్ పాలుచేసెను. వారి మందలను పిడుగుల 

పాలుచేసెను. 

కీరత్నలు 105:32 => ఆయన వారిమీద వడగండల్ వాన కురిపించెను. వారి దేశములో అగిన్జావ్లలు 

పుటిట్ంచెను. 

యెషయా 28:2 => ఆలకించుడి, బలపరాకర్మములు గలవాడొకడు పర్భువుకు ఉనాన్డు పర్చండమైన 

వడగండుల్ను పర్చండమైన జలముల పర్వాహమును పర్చండమైన వరదయు కొటిట్వేయునటుల్ ఆయన 

తన బలముచేత పడదోర్యువాడు.  
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యెషయా 29:6 => ఉరుముతోను భూకంపముతోను మహా శబద్ముతోను సుడిగాలి తుపానులతోను 

దహించు అగిన్జావ్లలతోను సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని శికిష్ంచును. 

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

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

యెషయా 32:19 => పటట్ణము నిశచ్యముగా కూలిపోవును. 

యెహెజేక్లు 13:10 => సమాధానమేమియు లేకపోయినను వారు సమాధానమని చెపిప్ నా 

జనులను మోసపుచుచ్చునాన్రు; నా జనులు మంటిగోడను కటట్గా వారు వచిచ్ దానిమీద గచుచ్పూత 

పూసెదరు. 

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

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

యెహెజేక్లు 13:12 => ఆ గోడ పడగా జనులు మిముమ్ను చూచి మీరు పూసిన పూత యేమాయెనని 

అడుగుదురు గదా? 

యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  

యెహెజేక్లు 13:14 => దాని పునాది కనబడునటుల్ మీరు గచుచ్పూత పూసిన గోడను నేను నేలతో 

సమముగా కూలెచ్దను, అది పడిపోగా దానికిర్ంద మీరును నాశనమగుదురు, అపుప్డు నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 13:15 => ఈలాగున ఆ గోడమీదను దానిమీద గచుచ్పూత పూసినవారిమీదను నా 

కోపము నేను తీరుచ్కొని, ఆ గోడకును దానికి పూత పూసినవారికిని పని తీరెనని మీతో చెపుప్దును. 

యెహెజేక్లు 38:22 => తెగులు పంపి హతయ్ కలుగజేసి అతనిమీదను అతని సైనయ్పు వారిమీదను 

అతనితో కూడిన జనములనేకములమీదను పర్ళయమైన వానను పెదద్ వడగండల్ను అగిన్గంధకములను 

కురిపించి నేను అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 
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మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 8:9 => సముదర్ములోని పార్ణముగల జంతువులలో మూడవ భాగము చచెచ్ను, ఓడలలో 

మూడవ భాగము నాశనమాయెను. 

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

పర్కటన 6:8 => అపుప్డు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వరణ్ముగల ఒక గుఱఱ్ము కనబడెను; దాని 

మీద కూరుచ్నన్వాని పేరు మృతుయ్వు. పాతాళలోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడగ్మువలనను 

కరవువలనను మరణమువలనను (లేక తెగులువలనను) భూమిలోనుండి కూర్రమృగములవలనను 

భూనివాసులను చంపుటకు భూమి యొకక్ నాలుగవ భాగము పైన అధికారము వానికియయ్బడెను 

పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 
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యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

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

బాషాను సిందూర వృక్షములకనిన్టికిని 

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

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  

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

అడవికిని అతని ఫలభరితమైన పొలములకును కలిగిన మహిమను అది నాశనము చేయును.  

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

1 పేతురు 1:24 => గడిడ్ ఎండును దాని పువువ్ను రాలును, అయితే పర్భువు వాకయ్ము ఎలల్పుప్డును 

నిలుచును. మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే. 

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

ఉండును. గడిడ్ యెండిపోయెను, చెటుట్ చేమలు వాడబారుచునన్వి పచచ్నిది ఎకక్డను కనబడదు  

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

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

యెషయా 42:15 => పరవ్తములను కొండలను పాడుచేయుదును వాటిమీది చెటుట్చేమలనిన్టిని 

ఎండిపోచేయుదును నదులను దీవ్పములుగా చేయుదును మడుగులను ఆరిపోచేయుదును. 

యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  
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జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

పర్కటన 7:2 => మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

పర్కటన 8:8 => రెండవ దూత బూర ఊదినపుప్డు అగిన్చేత మండుచునన్ పెదద్ కొండవంటిది ఒకక్టి 

సముదర్ములో పడవేయబడెను. అందువలన సముదర్ములో మూడవ భాగము రకత్మాయెను. 

పర్కటన 9:15 => మనుషుయ్లలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవతస్రమున అదే 

నెలలో అదే దినమున, అదే గంటకు సిదధ్పరచబడి యుండిన ఆ నలుగురు దూతలు వదిలిపెటట్బడిరి. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

వచనము 11 

ఆ నక్షతర్మునకు మాచిపతిర్యని పేరు. అందువలన నీళల్లో మూడవ భాగము మాచిపతిర్ యాయెను; 

నీళుల్ చేదైపోయినందున వాటివలన మనుషుయ్లలో అనేకులు చచిచ్రి. 
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యిరిమ్యా 51:25 => సరవ్భూమిని నశింపజేయు నాశనపరవ్తమా, నేను నీకు విరోధిని ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. నేను నీమీదికి నా చేయి చాపి శిలలపైనుండి నినున్ కిర్ందికి దొరలించుదును 

చిచుచ్పెటిట్న కొండవలె ఉండజేయుదును.  

మారుక్ 11:23 => ఎవడైనను ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుమని 

చెపిప్, తన మనసుస్లో సందేహింపక తాను చెపిప్నది జరుగునని నమిమ్నయెడల వాడు చెపిప్నది 

జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. అదివచిచ్ అగాధమైన మహాజలమును మింగివేసి, సావ్సథ్య్మును 

మింగ మొదలుపెటిట్నపుప్డు  

పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 
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పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 
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పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 16:20 => పర్తి దీవ్పము పారిపోయెను, పరవ్తములు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:17 => కాగా యెహోవా ఆజఞ్ ఏదనగా నేను యెహోవానని దీనిబటిట్ నీవు 

తెలిసికొందువని యెహోవా చెపుప్చునాన్డు. ఇదిగో నాచేతిలోనునన్ యీ కఱఱ్తో నేను ఏటి నీటిని 

కొటుట్దును అది రకత్ముగా మారచ్బడును. 

నిరగ్మకాండము 7:18 => ఏటిలోని చేపలు చచుచ్ను, ఏరు కంపుకొటుట్ను, ఏటి నీళుల్ తార్గుటకు 

ఐగుపీత్యులు అసహయ్పడుదురని చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 7:19 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు అహరోనుతో నీకఱఱ్ను 

పటుట్కొని ఐగుపుత్ జలములమీద, అనగా వారి నదులమీదను వారి కాలువలమీదను, వారి 

చెరువులమీదను, వారి నీటి గుంటలనిన్టిమీదను నీ చెయియ్ చాపుము; అవి రకత్మగును; ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను మార్ను పాతర్లలోను రాతి పాతర్లలోను రకత్ము ఉండునని అతనితో చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 7:20 => యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే అహరోనులు చేసిరి. అతడు ఫరో 

యెదుటను అతని సేవకుల యెదుటను తన కఱఱ్ను పైకెతిత్ ఏటినీళల్ను కొటట్గా ఏటి నీళల్నిన్యు 

రకత్ముగా మారచ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 7:21 => ఏటిలోని చేపలు చచెచ్ను, ఏరు కంపుకొటెట్ను, ఐగుపీత్యులు ఏటి నీళుల్ 

తార్గలేకపోయిరి, ఐగుపుత్ దేశమందంతట రకత్ము ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 
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నిరగ్మకాండము 7:20 => యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే అహరోనులు చేసిరి. అతడు ఫరో 

యెదుటను అతని సేవకుల యెదుటను తన కఱఱ్ను పైకెతిత్ ఏటినీళల్ను కొటట్గా ఏటి నీళల్నిన్యు 

రకత్ముగా మారచ్బడెను. 

యోబు 14:18 => పరవ్తమైనను పడిపోయి నాశనమగును కొండయైనను దాని సాథ్నము తపుప్ను. 

వచనము 12 

నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము చీకటి 

కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, రాతిర్లో మూడవ 

భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము కొటట్బడెను. 

పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

నిరగ్మకాండము 7:21 => ఏటిలోని చేపలు చచెచ్ను, ఏరు కంపుకొటెట్ను, ఐగుపీత్యులు ఏటి నీళుల్ 

తార్గలేకపోయిరి, ఐగుపుత్ దేశమందంతట రకత్ము ఉండెను. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 
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కీరత్నలు 48:7 => తూరుప్గాలిని లేపి తరీ ష్షు ఓడలను నీవు పగులగొటుట్చునాన్వు. 

యెషయా 2:16 => తరీ ష్షు ఓడలకనిన్టికిని రమయ్మైన విచితర్ వసుత్వుల కనిన్టికిని ఆ దినము 

నియమింపబడియునన్ది. 

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

ఇలల్యినను లేదు పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి 

వెలల్డిచేయబడెను.  

పర్కటన 9:15 => మనుషుయ్లలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవతస్రమున అదే 

నెలలో అదే దినమున, అదే గంటకు సిదధ్పరచబడి యుండిన ఆ నలుగురు దూతలు వదిలిపెటట్బడిరి. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

వచనము 13 

మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధయ్మున ఒక పకిష్ రాజు ఎగురుచు--బూరలు ఊదబోవుచునన్ 

ముగుగ్రు దూతల బూరల శబద్ములనుబటిట్ భూనివాసులకు అయోయ్, అయోయ్, అయోయ్, అని గొపప్ 

సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 6:13 => పెదద్ గాలిచేత ఊగులాడు అంజూరపు చెటుట్నుండి అకాలపు కాయలు రాలినటుట్ 

ఆకాశ నక్షతర్ములు భూమిమీద రాలెను. 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 
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పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

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

పడగొటిట్న నీవు నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 

లూకా 10:18 => ఆయన సాతాను మెరుపువలె ఆకాశమునుండి పడుట చూచితిని. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

నిరగ్మకాండము 7:20 => యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే అహరోనులు చేసిరి. అతడు ఫరో 

యెదుటను అతని సేవకుల యెదుటను తన కఱఱ్ను పైకెతిత్ ఏటినీళల్ను కొటట్గా ఏటి నీళల్నిన్యు 

రకత్ముగా మారచ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 7:21 => ఏటిలోని చేపలు చచెచ్ను, ఏరు కంపుకొటెట్ను, ఐగుపీత్యులు ఏటి నీళుల్ 

తార్గలేకపోయిరి, ఐగుపుత్ దేశమందంతట రకత్ము ఉండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:11 => అందుకు యూదా జనులలో మూడువేలమంది ఏతాములోని 

బండయొదద్కు పోయి సమోస్నును చూచి ఫిలిషీత్యులు మనకు ఏలికలని నీకు తెలియదా? నీవు 

మాకేమి చేసితివని చెపప్గా అతడు వారు నాకెటుల్ చేసిరో అటే ల్ నేను వారికి చేసితిననెను. 

2 రాజులు 2:19 => అంతట ఆ పటట్ణపువారు ఈ పటట్ణమునన్ చోటు రమయ్మైనదని మా 

యేలినవాడవైన నీకు కనబడుచునన్ది గాని నీళుల్ మంచివి కావు. అందుచేత భూమియు 

నిసాస్రమైయునన్దని ఎలీషాతో అనగా 

2 రాజులు 2:20 => అతడు కొర్తత్ పాతర్లో ఉపుప్వేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపెప్ను. 

వారు దాని తీసికొనిరాగా 
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2 రాజులు 2:21 => అతడు ఆ నీటి ఊటయొదద్కు పోయి అందులో ఉపుప్వేసి, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ నీటిని నేను బాగుచేసియునాన్ను గనుక ఇక దీనివలన మరణము 

కలుగకపోవును. భూమియు నిసాస్రముగా ఉండదు అనెను. 

2 రాజులు 2:22 => కాబటిట్ నేటివరకు ఎలీషా చెపిప్న మాటచొపుప్న ఆ నీరు మంచిదైయునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:3 => పటట్ణముబయటనునన్ ఊటల నీళల్ను అడడ్వలెనని తలచి, తన 

యధిపతులతోను పరాకర్మశాలులతోను యోచన చేయగా వారతనికి సహాయము చేసిరి. 

యెషయా 12:3 => కావున మీరు ఆనందపడి రక్షణాధారములైన బావులలోనుండి నీళుల్ 

చేదుకొందురు ఆ దినమున మీరీలాగందురు  

హోషేయ 13:15 => నిజముగా ఎఫార్యిము తన సహోదరులలో ఫలాభివృదిధ్ నొందును. అయితే 

తూరుప్గాలి వచుచ్ను, యెహోవా పుటిట్ంచు గాలి అరణయ్ములోనుండి లేచును; అది రాగా అతని 

నీటిబుగగ్లు ఎండిపోవును, అతని ఊటలు ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి పిర్యమైన 

వసుత్వులనిన్టిని శతుర్వు కొలల్పెటుట్ను. 

హోషేయ 13:16 => షోమోర్ను తన దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసెను గనుక అది శిక్షనొందును, 

జనులు కతిత్పాలగుదురు, వారి పిలల్లు రాళల్కువేసి కొటట్బడుదురు, గరిభ్ణి సతరీల కడుపులు చీలచ్బడును. 

హోషేయ 10:4 => అబదధ్ పర్మాణములు చేయుదురు, సంధులు చేయుదురు, వటిట్మాటలు 

పలుకుదురు, అందువలన భూమి చాళల్లో విషపుకూర మొలచునటుట్గా దేశములో వారి తీరుప్లు 

బయలుదేరుచునన్వి. 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 8:9 => సముదర్ములోని పార్ణముగల జంతువులలో మూడవ భాగము చచెచ్ను, ఓడలలో 

మూడవ భాగము నాశనమాయెను. 
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వచనము 1 

అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక నక్షతర్మును చూచితిని. 

అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:18 => ఆ జనముల దేవతలను పూజించుటకు మన దేవుడైన యెహోవా 

యొదద్నుండి తొలగు హృదయముగల పురుషుడేగాని సతరీయేగాని కుటుంబమేగాని గోతర్మేగాని నేడు 

మీలో ఉండకుండునటుల్ను , మరణకరమైన దుషృక్తయ్మునకు అటిట్ మూలమైనది మీలో 

ఉండకుండునటుల్ను, నేడు ఈ నిబంధనను మీతో చేయుచునాన్ను. 

రూతు 1:20 => ఆమె సరవ్శకుత్డు నాకు చాలా దుఃఖము కలుగజేసెను గనుక ననున్ నయోమి అనక 

మారా అనుడి. 

సామెతలు 5:4 => దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల 

కతిత్యంత పదునుగలది, 

యిరిమ్యా 9:15 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ పర్జలకు చేదుకూరలు తినిపింతును, విషజలము తార్గింతును. 

యిరిమ్యా 23:15 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

సెలవిచుచ్నదేమనగా యెరూషలేము పర్వకత్ల అపవితర్త దేశమంతట వాయ్పించెను గనుక తినుటకు 

మాచిపతిర్యు తార్గుటకు చేదునీళుల్ను నేను వారి కిచుచ్చునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:5 => నాకు అడడ్ముగా కంచె వేసియునాన్డు విషమును మాచిపతిర్ని నా చుటుట్ 

మొలిపించియునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:19 => నా శర్మను నా దురవసథ్ను నేను తార్గిన మాచిపతిర్ని చేదును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

ఆమోసు 5:7 => నాయ్యమును అనాయ్యమునకు మారిచ్, నీతిని నేలను పడవేయువారలారా, 
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ఆమోసు 6:12 => గుఱఱ్ములు బండలమీద పరుగెతుత్నా? అటిట్చోట ఎవరైన ఎదుద్లతో దునున్దురా? 

అయినను మా శకిత్చేతనే బలము తెచుచ్కొందుమని చెపుప్కొను మీరు, వయ్రథ్మైన దానినిబటిట్ 

సంతోషించు మీరు, 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

నిరగ్మకాండము 15:23 => మారా నీళుల్ చేదైనవి గనుక వారు ఆ నీళుల్ తార్గలేకపోయిరి. 

అందువలన దానికి మారా అను పేరు కలిగెను. 

హోషేయ 10:4 => అబదధ్ పర్మాణములు చేయుదురు, సంధులు చేయుదురు, వటిట్మాటలు 

పలుకుదురు, అందువలన భూమి చాళల్లో విషపుకూర మొలచునటుట్గా దేశములో వారి తీరుప్లు 

బయలుదేరుచునన్వి. 

పర్కటన 9:15 => మనుషుయ్లలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవతస్రమున అదే 

నెలలో అదే దినమున, అదే గంటకు సిదధ్పరచబడి యుండిన ఆ నలుగురు దూతలు వదిలిపెటట్బడిరి. 

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

వచనము 2 

అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ అగాధములోనుండి లేచెను; 

ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి కమెమ్ను. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 
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యెషయా 13:10 => ఆకాశ నక్షతర్ములును నక్షతర్రాసులును తమ వెలుగు పర్కాశింపనియయ్వు 

ఉదయకాలమున సూరుయ్ని చీకటికముమ్ను చందుర్డు పర్కాశింపడు. 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

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

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 

యెహెజేక్లు 32:7 => నేను నినున్ ఆరిప్వేసి ఆకాశమండలమును మరుగుచేసెదను, నక్షతర్ములను 

చీకటి కమమ్జేసెదను, సూరుయ్ని మబుబ్చేత కపెప్దను, చందుర్డు వెనెన్ల కాయకపోవును. 

యెహెజేక్లు 32:8 => నినున్బటిట్ ఆకాశమందు పర్కాశించు జోయ్తులకనిన్టికిని అంధకారము 

కమమ్జేసెదను, నీ దేశముమీద గాఢాంధకారము వాయ్పింపజేసెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

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

సూరయ్చందుర్లకు తేజోహీనత కలుగుచునన్ది నక్షతర్ములకు కాంతి తపుప్చునన్ది. 

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

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

ఆమోసు 8:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినమున నేను మధాయ్హన్కాలమందు 

సూరుయ్ని అసత్మింపజేయుదును. పగటివేళను భూమికి చీకటి కమమ్జేయుదును. 

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

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

మతత్యి 27:45 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 

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

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 
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మారుక్ 15:33 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

లూకా 23:44 => అపుప్డు రమారమి మధాయ్హన్మాయెను. అది మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు 

ఆ దేశమంతటిమీద చీకటి కమెమ్ను; 

లూకా 23:45 => సూరుయ్డు అదృశుయ్డాయెను; గరాభ్లయపు తెర నడిమికి చినిగెను. 

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

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

నిరగ్మకాండము 10:21 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్ 

దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 10:22 => మోషే ఆకాశమువైపు తన చెయియ్ యెతిత్నపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమంతయు 

మూడు దినములు గాఢాంధకారమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 10:23 => మూడు దినములు ఒకనినొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడును తానునన్ 

చోటనుండి లేవలేకపోయెను; అయినను ఇశార్యేలీయులకందరికి వారి నివాసములలో వెలుగుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

యెహోషువ 10:13 => సూరుయ్డు ఆకాశమధయ్మున నిలిచి యించుమించు ఒక నాడెలల్ అసత్మింప 

తవ్రపడలేదు. 

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

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 8:9 => సముదర్ములోని పార్ణముగల జంతువులలో మూడవ భాగము చచెచ్ను, ఓడలలో 

మూడవ భాగము నాశనమాయెను. 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

పర్కటన 9:15 => మనుషుయ్లలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవతస్రమున అదే 

నెలలో అదే దినమున, అదే గంటకు సిదధ్పరచబడి యుండిన ఆ నలుగురు దూతలు వదిలిపెటట్బడిరి. 
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పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

వచనము 3 

ఆ పొగలోనుండి మిడతలు భూమి మీదికి వచెచ్ను, భూమిలో ఉండు తేళల్కు బలమునన్టుట్ వాటికి 

బలము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

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

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:12 => మొదటి శర్మ గతించెను; ఇదిగో మరి రెండు శర్మలు ఇటుతరువాత వచుచ్ను. 

పర్కటన 11:14 => రెండవ శర్మ గతించెను; ఇదిగో మూడవ శర్మ తవ్రగా వచుచ్చునన్ది. 
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యెహెజేక్లు 2:10 => నేను చూచుచుండగా గర్ంథమును పటుట్కొనిన యొక చెయియ్ నాయొదద్కు 

చాపబడెను. ఆయన దాని నాముందర విపప్గా అది లోపటను వెలుపటను వార్యబడినదై యుండెను; 

మహా విలాపమును మనోదుఃఖమును రోదనమును అని అందులో వార్యబడియుండెను. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యిరిమ్యా 13:27 => నీ వయ్భిచారమును నీ సకిలింపును నీ జార కారయ్ములను కామాతురతను 

నేనెరుగుదును; పొలములలో నునన్ మెటట్లమీద నీ హేయ కిర్యలు నాకు కనబడుచునన్వి; 

యెరూషలేమా, నీకు శర్మ, నినున్ నీవు పవితర్ పరచుకొననొలల్వు; ఇక నెంతకాలము ఈలాగు 

జరుగును?  

యెహెజేక్లు 16:23 => ఇంతగా చెడుతనము జరిగించినందుకు నీకు శర్మ నీకు శర్మ; యిదే 

పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 7:13 => వారికి శర్మ కలుగును; వారు ననున్ విసరిజ్ంచి తపిప్పోయియునాన్రు; వారికి 

నాశనము కలుగును; వారు నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్రు; వారికి క్షయము సంభవించును. 

నేను వారిని విమోచింపకోరి యునన్ను వారు నామీద అబదద్ములు చెపుప్దురు  

మతత్యి 2:18 => రాహేలు తన పిలల్ల విషయమై యేడుచ్చు వారు లేనందున ఓదారుప్ పొందనొలల్క 

యుండెను అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన వాకయ్ము నెరవేరెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

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

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 
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పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

వచనము 4 

మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ గడిడ్కైనను ఏ 

మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:12 => మొదటి శర్మ గతించెను; ఇదిగో మరి రెండు శర్మలు ఇటుతరువాత వచుచ్ను. 

పర్కటన 9:13 => ఆరవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దేవుని యెదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము యొకక్ 

కొముమ్లనుండి యొక సవ్రము యూఫర్టీసు  

పర్కటన 8:6 => అంతట ఏడు బూరలు పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు ఊదుటకు 

సిదధ్పడిరి. 

పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 8:8 => రెండవ దూత బూర ఊదినపుప్డు అగిన్చేత మండుచునన్ పెదద్ కొండవంటిది ఒకక్టి 

సముదర్ములో పడవేయబడెను. అందువలన సముదర్ములో మూడవ భాగము రకత్మాయెను. 

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 
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రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

పర్కటన 11:14 => రెండవ శర్మ గతించెను; ఇదిగో మూడవ శర్మ తవ్రగా వచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

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

పడగొటిట్న నీవు నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 

లూకా 10:18 => ఆయన సాతాను మెరుపువలె ఆకాశమునుండి పడుట చూచితిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => కాగా వాడు తన సొంతకాలమందు బయలుపరచబడవలెనని వానిని 

అడడ్గించునది ఏదో అది మీరెరుగుదురు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడడ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడడ్గించును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరుఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదోద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  
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పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

రోమీయులకు 10:7 => లేక ఎవడు అగాధములోనికి దిగిపోవును? అనగా కీర్సుత్ను 

మృతులలోనుండి పైకి తెచుచ్టకు అని నీవు నీ హృదయములో అనుకొనవదుద్. 

యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

మతత్యి 16:19 => పరలోకరాజయ్ము యొకక్ తాళపుచెవులు నీకిచెచ్దను, నీవు భూలోకమందు దేని 

బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విపుప్దువో అది 

పరలోకమందును విపప్బడునని అతనితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 6:13 => పెదద్ గాలిచేత ఊగులాడు అంజూరపు చెటుట్నుండి అకాలపు కాయలు రాలినటుట్ 

ఆకాశ నక్షతర్ములు భూమిమీద రాలెను. 

పర్కటన 8:2 => అంతట నేను దేవుని యెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు 

బూరలియయ్బడెను. 
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పర్కటన 8:13 => మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధయ్మున ఒక పకిష్ రాజు ఎగురుచు--బూరలు 

ఊదబోవుచునన్ ముగుగ్రు దూతల బూరల శబద్ములనుబటిట్ భూనివాసులకు అయోయ్, అయోయ్, అయోయ్, 

అని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

వచనము 5 

మరియు వారిని చంపుటకు అధికారము ఇయయ్బడలేదు గాని అయిదు నెలలవరకు బాధించుటకు 

వాటికి అధికారము ఇయయ్బడెను. వాటివలవ కలుగు బాధ, తేలు మనుషుయ్ని కుటిట్నపుప్డుండు 

బాధవలె ఉండును. 

పర్కటన 9:17 => మరియు నాకు కలిగిన దరశ్నమందు ఈలాగు చూచితిని. ఆ గుఱఱ్ములకును వాటి 

మీద కూరుచ్ండి యునన్వారికిని, నిపుప్వలె ఎరుపు వరణ్ము, నీల వరణ్ము, గంధక వరణ్ముల 

మైమరువులుండెను. ఆ గుఱఱ్ముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళల్లోనుండి అగిన్ 

ధూమగంధకములు బయలువెడలుచుండెను. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

ఆదికాండము 15:17 => మరియు పొర్దుద్ గుర్ంకి కటిక చీకటి పడినపుప్డు రాజుచునన్ పొయియ్యు 

అగిన్ జావ్లయును కనబడి ఆ ఖండముల మధయ్ నడిచిపోయెను. 
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ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

యెషయా 14:31 => గుమమ్మా, పర్లాపింపుమీ, పటట్ణమా, అంగలారుప్మీ. ఫిలిషిత్యా, నీవు 

బొతిత్గా కరిగిపోయియునాన్వు ఉతత్రదికుక్నుండి పొగ లేచుచునన్ది వచుచ్వారి పటాలములలో 

వెనుకతీయువాడు ఒకడును లేడు. 

యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

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

కిర్యలను రకత్మును అగిన్ని పొగఆవిరిని కలుగజేసెదను. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 10:21 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్ 

దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 10:22 => మోషే ఆకాశమువైపు తన చెయియ్ యెతిత్నపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమంతయు 

మూడు దినములు గాఢాంధకారమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 10:23 => మూడు దినములు ఒకనినొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడును తానునన్ 

చోటనుండి లేవలేకపోయెను; అయినను ఇశార్యేలీయులకందరికి వారి నివాసములలో వెలుగుండెను. 

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

మేఘములును గాఢాంధకారమును ఆ దినమున కముమ్ను పరవ్తములమీద ఉదయకాంతి 

కనబడునటుల్ అవి కనబడుచునన్వి. అవి బలమైన యొక గొపప్ సమూహము ఇంతకుముందు అటిట్వి 

పుటట్లేదు ఇకమీదట తరతరములకు అటిట్వి పుటట్వు.  
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యోవేలు 2:10 => వాటి భయముచేత భూమి కంపించుచునన్ది ఆకాశము తతత్రించుచునన్ది 

సూరయ్చందుర్లకు తేజోహీనత కలుగుచునన్ది నక్షతర్ములకు కాంతి తపుప్చునన్ది. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

కీరత్నలు 78:46 => ఆయన వారి పంటను చీడపురుగులకిచెచ్ను వారి కషట్ఫలములను 

మిడతలకపప్గించెను. 

యిరిమ్యా 46:23 => లెకక్లేనివారై మిడతలకనన్ విసత్రింతురు చొరశకయ్ముకాని ఆమె అరణయ్మును 

నరికివేయుదురు. 

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

తక్షణమే వేయబడును. 

మతత్యి 27:45 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

పర్కటన 9:12 => మొదటి శర్మ గతించెను; ఇదిగో మరి రెండు శర్మలు ఇటుతరువాత వచుచ్ను. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 
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పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

వచనము 6 

ఆ దినములలో మనుషుయ్లు మరణమును వెదకుదురు గాని అది వారికి దొరకనే దొరకదు; 

చావవలెనని ఆశపడుదురు గాని మరణము వారియొదద్నుండి పారిపోవును. 

నిరగ్మకాండము 10:4 => నీవు నా జనులను పోనియయ్నొలల్నియెడల ఇదిగో రేపు నేను మిడతలను నీ 

పార్ంతములలోనికి రపిప్ంచెదను. 

నిరగ్మకాండము 10:5 => ఎవడును నేలను చూడలేనంతగా అవి దాని కపుప్ను, తపిప్ంచుకొనిన 

శేషమును, అనగా వడగండల్దెబబ్ను తపిప్ంచుకొని మిగిలిన దానిని అవి తినివేయును, పొలములో 

మొలిచిన పర్తి చెటుట్ను తినును. 

నిరగ్మకాండము 10:6 => మరియు అవి నీ యిండల్లోను నీ సేవకులందరి యిండల్లోను 

ఐగుపీత్యులందరి యిండల్లోను నిండిపోవును. నీ పితరులుగాని నీ పితామహులుగాని యీ దేశములో 

నుండిన నాటనుండి నేటివరకు అటిట్వాటిని చూడలేదని చెపిప్ ఫరో యెదుటనుండి బయలువెళె ల్ను. 
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నిరగ్మకాండము 10:7 => అపుప్డు ఫరో సేవకులు అతని చూచి ఎనాన్ళల్వరకు వీడు మనకు ఉరిగా 

నుండును? తమ దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు ఈ మనుషుయ్లను పోనిముమ్; ఐగుపుత్ దేశము 

నశించినదని నీకింకను తెలియదా అనిరి 

నిరగ్మకాండము 10:8 => మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు మరల రపిప్ంపబడగా అతడు మీరు వెళిల్ 

మీ దేవుడైన యెహోవాను సేవించుడి; అందుకు ఎవరెవరు వెళుల్దురని వారినడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 10:9 => అందుకు మోషే మేము యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను గనుక మా 

కుమారులను మా కుమారెత్లను మా మందలను మా పశువులను వెంటబెటుట్కొని మా పినన్ 

పెదద్లతోకూడ వెళె ల్దమనెను 

నిరగ్మకాండము 10:10 => అందుకతడు యెహోవా మీకు తోడైయుండునా? నేను మిముమ్ను మీ 

పిలల్లను పోనిచెచ్దనా? ఇదిగో మీరు దురాలోచన గలవారు. 

నిరగ్మకాండము 10:11 => పురుషులైన మీరు మాతర్ము వెళిల్ యెహోవాను సేవించుడి; మీరు 

కోరినది అదే గదా అని వారితో అనగా ఫరో సముఖమునుండి వారు వెళల్గొటట్బడిరి. 

నిరగ్మకాండము 10:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో మిడతలు వచుచ్నటుల్ ఐగుపుత్ దేశముమీద 

నీ చెయియ్ చాపుము; అవి ఐగుపుత్ దేశముమీదకి వచిచ్ యీ దేశపు పైరులనిన్టిని, అనగా వడగండుల్ 

పాడుచేయని వాటిననిన్టిని తినివేయునని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 10:13 => మోషే ఐగుపుత్ దేశముమీద తన కఱఱ్ను చాపగా యెహోవా ఆ 

పగలంతయు ఆ రాతిర్ అంతయు ఆ దేశముమీద తూరుప్గాలిని విసరజేసెను; ఉదయమందు ఆ 

తూరుప్గాలికి మిడతలు వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 10:14 => ఆ మిడతలు ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీదికి వచిచ్ ఐగుపుత్ సమసత్ 

పార్ంతములలో నిలిచెను. అవి మికిక్లి బాధకరమైనవి, అంతకు మునుపు అటిట్ మిడతలు ఎపుప్డును 

ఉండలేదు. తరువాత అటిట్వి ఉండబోవు. అవి నేలంతయు కపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 10:15 => ఆ దేశమున చీకటి కమెమ్ను, ఆ దేశపు కూరగాయలనిన్టిని ఆ వడగండుల్ 

పాడుచేయని వృక్షఫలములనిన్టిని అవి తినివేసెను. ఐగుపుత్ దేశమంతట చెటే ల్గాని పొలముల 

కూరయేగాని పచచ్నిదేదియు మిగిలియుండలేదు. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:12 => మిదాయ్నీయులును అమాలేకీయులును తూరుప్వారును లెకక్కు 

మిడతలవలె ఆ మైదానములో పరుండియుండిరి. వారి ఒంటెలు సముదర్తీరమందునన్ యిసుక 

రేణువులవలె లెకక్లేనివై యుండెను. 

యెషయా 33:4 => చీడపురుగులు కొటిట్వేయునటుల్ మీ సొముమ్ దోచబడును మిడతలు 

ఎగిరిపడునటుల్ శతుర్వులు దానిమీద పడుదురు 

యోవేలు 1:4 => గొంగళిపురుగులు విడిచినదానిని మిడుతలు తినివేసియునన్వి మిడుతలు 

విడిచినదానిని పసరుపురుగులు తినివేసియునన్వి. పసరుపురుగులు విడిచినదానిని చీడపురుగులు 

తినివేసియునన్వి. 

యోవేలు 2:25 => మీరు కడుపార తిని తృపిత్పొంది మీకొరకు వింత కారయ్ములను జరిగించిన మీ 

దేవుడైన యెహోవా నామమును సుత్తించునటుల్ నేను పంపిన మిడుతలును గొంగళి పురుగులును పసరు 

పురుగులును చీడపురుగులును అను నా మహా సైనయ్ము తినివేసిన సంవతస్రముల పంటను మీకు 

మరల నితుత్ను. 

నహూము 3:15 => అచచ్టనే అగిన్ నినున్ కాలిచ్వేయును, ఖడగ్ము నినున్ నాశనము చేయును, 

గొంగళిపురుగు తినివేయు రీతిగా అది నినున్ తినివేయును, నీవు సంఖయ్కు గొంగళి పురుగులంత 

విసాత్రముగాను మిడుతలంత విసాత్రముగాను ఉండుము. 

నహూము 3:17 => నీవు ఏరప్రచిన శూరులు మిడుతలంత విసాత్రముగా నునాన్రు, నీ సైనికులు 

చలికాలమందు కంచెలలో దిగిన గొంగళి పురుగులవలె నునాన్రు. ఎండకాయగా అవి యెగిరిపోవును, 

అవి ఎకక్డ వాలినది ఎవరికిని తెలియదు. 

పర్కటన 9:5 => మరియు వారిని చంపుటకు అధికారము ఇయయ్బడలేదు గాని అయిదు నెలలవరకు 

బాధించుటకు వాటికి అధికారము ఇయయ్బడెను. వాటివలవ కలుగు బాధ, తేలు మనుషుయ్ని 

కుటిట్నపుప్డుండు బాధవలె ఉండును. 

పర్కటన 9:10 => తేళల్తోకలవంటి తోకలును కొండుల్ను వాటికుండెను. అయిదు నెలలవరకు వాటి 

తోకలచేత మనుషుయ్లకు హాని చేయుటకు వాటికి అధికారముండెను. 

Page  of 769 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదోద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:15 => తాపకరమైన పాములును తేళుల్ను కలిగి యెడారియై నీళుల్లేని 

భయంకరమైన ఆ గొపప్ అరణయ్ములో ఆయన నినున్ నడిపించెను, రాతిబండనుండి నీకు నీళుల్ 

తెపిప్ంచెను, 

1 రాజులు 12:11 => నా తండిర్ మీమీద బరువైన కాడిని పెటెట్ను సరే, నేను ఆ కాడిని ఇంక 

బరువుగా చేయుదును; నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను సరే, నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

లూకా 10:19 => ఇదిగో పాములను తేళల్ను తొర్కుక్టకును శతుర్వు బలమంతటిమీదను మీకు 

అధికారము అనుగర్హించియునాన్ను; ఏదియు మీకెంతమాతర్మును హానిచేయదు. 

నిరగ్మకాండము 10:14 => ఆ మిడతలు ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీదికి వచిచ్ ఐగుపుత్ సమసత్ 

పార్ంతములలో నిలిచెను. అవి మికిక్లి బాధకరమైనవి, అంతకు మునుపు అటిట్ మిడతలు ఎపుప్డును 

ఉండలేదు. తరువాత అటిట్వి ఉండబోవు. అవి నేలంతయు కపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:28 => దేశమునందు కరవుగాని తెగులుగాని కనబడినపుప్డైనను, గాడుప్ 

దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని తగిలినపుప్డైనను, మిడతలుగాని చీడపురుగులుగాని దండు దిగినపుప్డైనను, 

వారి శతుర్వులు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని ముటట్డివేసినపుప్డైనను, ఏ బాధగాని యే 

రోగముగాని వచిచ్నపుప్డైనను 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:11 => నా తండిర్ బరువైన కాడి మీమీద మోపెను గాని నేను మీ కాడిని 

మరింత బరువు చేయుదును; నా తండిర్ మిముమ్ను చబుకులతో దండించెను గాని నేను కొరడాలతో 

మిముమ్ను దండించెదనని చెపుప్ము. 

కీరత్నలు 105:34 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా పెదద్ మిడతలును లెకక్లేని చీడపురుగులును వచెచ్ను, 

సామెతలు 30:27 => మిడుతలకు రాజు లేడు అయినను అవనిన్యు పంకుత్లు తీరి సాగిపోవును.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:5 => అతడైతే ఆ విషజంతువును అగిన్లో జాడించివేసి, యే హానియు 

పొందలేదు. 

వచనము 7 

ఆ మిడతల రూపములు యుదధ్మునకు సిదధ్పరచబడిన గుఱఱ్ములను పోలియునన్వి. బంగారమువలె 

మెరయు కిరీటములవంటివి వాటి తలలమీద ఉండెను; వాటి ముఖములు మనుషయ్ ముఖములవంటివి, 

పర్కటన 6:6 => మరియు దేనారమునకు ఒక సేరు గోధుమలనియు, దేనారమునకు మూడు సేరల్ 

యవలనియు, నూనెను దార్కాష్రసమును పాడుచేయవదద్నియు, ఆ నాలుగు జీవులమధయ్ ఒక సవ్రము 

పలికినటుట్ నాకు వినబడెను. 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

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

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

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

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

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

తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు. 
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పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:23 => యెహోవా ఐగుపీత్యులను హతము చేయుటకు దేశ సంచారము 

చేయుచు, దావ్రబంధపు పైకమిమ్మీదను రెండు నిలువుకముమ్లమీదను ఉనన్ రకత్మును చూచి 

యెహోవా ఆ తలుపును దాటిపోవును; మిముమ్ హతము చేయుటకు మీ యిండల్లోనికి సంహారకుని 

చొరనియయ్డు. 

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

యెహెజేక్లు 9:6 => అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని కనయ్కలను 

పిలల్లను సతరీలను చంపవలెను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని ముటట్కూడదు. వారు 

మందిరము ముందరనునన్ పెదద్లను హతముచేయ మొదలుపెటట్గా 

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 
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కీరత్నలు 105:33 => వారి దార్క్షతీగెలను వారి అంజూరపు చెటల్ను పడగొటెట్ను వారి 

పార్ంతములయందలి వృక్షములను విరుగకొటెట్ను. 

యిరిమ్యా 32:10 => నేను కర్యపతర్ము వార్సి ముదర్వేసి సాకుష్లను పిలిపించి తార్సుతో ఆ వెండి 

తూచి 

ఆమోసు 7:2 => నేలను మొలిచిన పచిచ్క యంతయు ఆ మిడుతలు తినివేసినపుప్డు పర్భువైన 

యెహోవా, నీవు దయచేసి క్షమించుము, యాకోబు కొదిద్ జనము గలవాడు, అతడేలాగు నిలుచును? 

అని నేను మనవిచేయగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:5 => అతడైతే ఆ విషజంతువును అగిన్లో జాడించివేసి, యే హానియు 

పొందలేదు. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:22 => ఆయన మనకు ముదర్వేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆతమ్ అను 

సంచకరువును అనుగర్హించియునాన్డు. 

పర్కటన 7:1 => అటుతరువాత భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు దేవదూతలు 

నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముదర్ముమీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ 

భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా చూచితిని 

వచనము 8 

సతరీల తల వెండుర్కలవంటి వెండుర్కలు వాటికుండెను. వాటి పండుల్ సింహపు కోరలవలె ఉండెను. 

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

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 
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పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

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

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

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

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

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

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 
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పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

పర్కటన 9:10 => తేళల్తోకలవంటి తోకలును కొండుల్ను వాటికుండెను. అయిదు నెలలవరకు వాటి 

తోకలచేత మనుషుయ్లకు హాని చేయుటకు వాటికి అధికారముండెను. 

పర్కటన 9:3 => ఆ పొగలోనుండి మిడతలు భూమి మీదికి వచెచ్ను, భూమిలో ఉండు తేళల్కు 

బలమునన్టుట్ వాటికి బలము ఇయయ్బడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:11 => నా తండిర్ బరువైన కాడి మీమీద మోపెను గాని నేను మీ కాడిని 

మరింత బరువు చేయుదును; నా తండిర్ మిముమ్ను చబుకులతో దండించెను గాని నేను కొరడాలతో 

మిముమ్ను దండించెదనని చెపుప్ము. 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

పర్కటన 9:15 => మనుషుయ్లలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవతస్రమున అదే 

నెలలో అదే దినమున, అదే గంటకు సిదధ్పరచబడి యుండిన ఆ నలుగురు దూతలు వదిలిపెటట్బడిరి. 

వచనము 9 

ఇనుప మైమరువులవంటి మైమరువులు వాటికుండెను. వాటి రెకక్ల ధవ్ని యుదధ్మునకు పరుగెతుత్నటిట్ 

విసాత్రమైన గుఱఱ్పు రథముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

2 సమూయేలు 1:9 => అతడు నా పార్ణము ఇంక నాలో ఉనన్దిగాని తల తిర్పుప్చేత నేను బహు 

బాధపడుచునాన్ను ? నీవు నా దగగ్ర నిలువబడి ననున్ చంపుమని సెలవియయ్గా,  

Page  of 775 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యోబు 3:20 => దురద్శలోనునన్ వారికి వెలుగియయ్బడుట ఏల?దుఃఖాకార్ంతులైనవారికి 

జీవమియయ్బడుట ఏల?  

యోబు 3:21 => వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకై 

వారు లోతుగా తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి దొరకకయునన్ది. 

యోబు 3:22 => సమాధికి చేరినపుప్డు వారు హరిష్ంచి బహుగా సంతోషించెదరు. 

యోబు 7:15 => కావున నేను ఉరితీయబడవలెనని కోరుచునాన్ను ఈ నా యెముకలను 

చూచుటకనన్ మరణమొందుట నాకిషట్ము. 

యోబు 7:16 => అవి నాకు అసహయ్ములు, నితయ్ము బర్దుకుటకు నా కిషట్ము లేదు నా దినములు 

ఊపిరివలె నునన్వి, నా జోలికి రావదుద్. 

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

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యిరిమ్యా 8:3 => అపుప్డు నేను తోలివేసిన సథ్లములనిన్టిలో మిగిలియునన్ యీ చెడడ్ వంశములో 

శేషించిన వారందరు జీవమునకు పర్తిగా మరణమును కోరుదురు; సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే. 

హోషేయ 10:8 => ఇశార్యేలువారి పాప సవ్రూపమైన ఆవెనులోని ఉనన్త సథ్లములు లయమగును, 

ముండల్చెటుల్ను కంపయు వారి బలిపీఠములమీద పెరుగును, పరవ్తములను చూచి మముమ్ను మరుగు 

చేయుడనియు, కొండలను చూచి మామీద పడుడనియు వారు చెపుప్దురు. 

యోహాను 4:8 => ఆయన శిషుయ్లు ఆహారము కొనుటకు ఊరిలోనికి వెళిల్యుండిరి. 

యోహాను 4:9 => ఆ సమరయ సతరీ యూదుడవైన నీవు సమరయ సతరీనైన ననున్ దాహమునకిమమ్ని 

యేలాగు అడుగుచునాన్వని ఆయనతో చెపెప్ను. ఏలయనగా యూదులు సమరయులతో సాంగతయ్ము 

చేయరు. 

లూకా 23:30 => అపుప్డు మామీద పడుడని పరవ్తములతోను, మముమ్ కపుప్డని కొండలతోను 

జనులు చెపప్సాగుదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

నాయ్యాధిపతులు 8:21 => అపుప్డు జెబహు పలుమ్నాన్లు పార్యముకొలది నరునికి శకిత్యునన్ది 

గనుక నీవు లేచి మామీద పడుమని చెపప్గా గిదోయ్ను లేచి జెబహును సలుమ్నాన్ను చంపి వారి ఒంటెల 

మెడల మీదనునన్ చందర్హారములను తీసికొనెను. 

యోబు 3:21 => వారు మరణము నపేకిష్ంతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనటుట్ దానిని కనుగొనుటకై 

వారు లోతుగా తర్వువ్చునాన్రు గాని అది వారికి దొరకకయునన్ది. 

యోబు 6:9 => దేవుడు తన యిషాట్నుసారముగా ననున్ నలుపును గాక చేయి జాడించి ఆయన ననున్ 

నిరూమ్లము చేయునుగాక. 

కీరత్నలు 59:11 => వారిని చంపకుము ఏలయనగా నా పర్జలు దానిని మరచిపోదురేమో. 

మాకేడెమైన పర్భువా, నీ బలముచేత వారిని చెలాల్చెదరు చేసి అణగగొటుట్ము. 

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

వినబడుచునన్ది మోయాబీయుల యోధులు కేకలువేయుదురు మోయాబు పార్ణము అతనిలో 

వణకుచునన్ది.  

యోనా 4:9 => అపుప్డు దేవుడు ఈ సొరచెటుట్ను గురించి నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని 

యోనాను అడుగగా యోనా పార్ణము పోవునంతగా కోపించుట నాయ్యమే అనెను. 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

వచనము 10 
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తేళల్తోకలవంటి తోకలును కొండుల్ను వాటికుండెను. అయిదు నెలలవరకు వాటి తోకలచేత 

మనుషుయ్లకు హాని చేయుటకు వాటికి అధికారముండెను. 

యోవేలు 2:4 => వాటి రూపములు గుఱఱ్ముల రూపముల వంటివి రౌతులవలె అవి పరుగెతిత్ 

వచుచ్ను. 

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

యుదధ్మునకు సిదధ్మైన శూరులు ధవ్ని చేయునటుల్ అవి పరవ్త శిఖరములమీద గంతులు 

వేయుచునన్వి. 

నహూము 3:17 => నీవు ఏరప్రచిన శూరులు మిడుతలంత విసాత్రముగా నునాన్రు, నీ సైనికులు 

చలికాలమందు కంచెలలో దిగిన గొంగళి పురుగులవలె నునాన్రు. ఎండకాయగా అవి యెగిరిపోవును, 

అవి ఎకక్డ వాలినది ఎవరికిని తెలియదు. 

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

యెషయా 13:4 => బహుజనులఘోషవలె కొండలలోని జనసమూహమువలన కలుగు శబద్ము 

వినుడి కూడుకొను రాజయ్ముల జనములు చేయు అలల్రిశబద్ము వినుడి సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా యుదధ్మునకై తన సేనను వూయ్హకర్మముగా ఏరప్రచుచునాన్డు 

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

పోవుటకై జనములను పర్తిషిఠ్ంచుడి దానిమీద పడుటకై అరారాతు మినీన్ అషక్నజు అను రాజయ్ములను 

పిలిపించుడి దానిమీదికి జనులను నడిపించుటకై సేనాధిపతిని నియమించుడి రోమముగల 

గొంగళిపురుగులంత విసాత్రముగా గుఱఱ్ములను దానిమీదికి రపిప్ంచుడి.  
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యోవేలు 1:6 => లెకక్లేని బలమైన జనాంగము నా దేశము మీదికి వచిచ్యునన్ది వాటి పళుల్ 

సింహపు కోరలవంటివి వాటి కాటు ఆడుసింహపు కాటువంటిది.  

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

వచనము 11 

పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదోద్నని పేరు, గీర్సు దేశపు 

భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

2 రాజులు 9:30 => యెహూ యెజెర్యేలు ఊరికి వచిచ్న సంగతి యెజెబెలునకు వినబడెను గనుక 

ఆమె తన ముఖమునకు రంగుపూసికొని శిరోభూషణములు ధరించుకొని కిటికీలోనుండి కనిపెటిట్ 

చూచుచుండగా 

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

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  

1 కొరిందీయులకు 11:14 => పురుషుడు తలవెండుర్కలు పెంచుకొనుట అతనికి అవమానమని 

సవ్భావసిదధ్ముగా మీకు తోచును గదా? 

1 కొరిందీయులకు 11:15 => సతరీకి తలవెండుర్కలు పైటచెంగుగా ఇయయ్బడెను గనుక ఆమె 

తలవెండుర్కలు పెంచుకొనుట ఆమెకు ఘనము. 

1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 
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కీరత్నలు 57:4 => నా పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను 

పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు అవి అంబులువారి నాలుక వాడిగల కతిత్.  

యోవేలు 1:6 => లెకక్లేని బలమైన జనాంగము నా దేశము మీదికి వచిచ్యునన్ది వాటి పళుల్ 

సింహపు కోరలవంటివి వాటి కాటు ఆడుసింహపు కాటువంటిది.  

సామెతలు 30:14 => దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో 

ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి 

తరము కలదు. 

వచనము 12 

మొదటి శర్మ గతించెను; ఇదిగో మరి రెండు శర్మలు ఇటుతరువాత వచుచ్ను. 

పర్కటన 9:17 => మరియు నాకు కలిగిన దరశ్నమందు ఈలాగు చూచితిని. ఆ గుఱఱ్ములకును వాటి 

మీద కూరుచ్ండి యునన్వారికిని, నిపుప్వలె ఎరుపు వరణ్ము, నీల వరణ్ము, గంధక వరణ్ముల 

మైమరువులుండెను. ఆ గుఱఱ్ముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళల్లోనుండి అగిన్ 

ధూమగంధకములు బయలువెడలుచుండెను. 

యోబు 40:18 => దాని యెముకలు ఇతత్డి గొటట్ములవలె ఉనన్వి దాని పర్కక్ టెముకలు 

ఇనుపకముమ్లవలె ఉనన్వి 

యోబు 41:23 => దాని పర్కక్లమీద మాంసము దళముగా ఉనన్ది అది దాని ఒంటిని గటిట్గా 

అంటియునన్ది అది ఊడి రాదు. 

యోబు 41:24 => దాని గుండె రాతివలె గటిట్గా నునన్ది అది తిరుగటి కిర్ంది దిమమ్ంత కఠినము. 

యోబు 41:25 => అది లేచునపుప్డు బలిషుఠ్లు భయపడుదురు అధిక భయముచేత వారు 

మైమరతురు. 

యోబు 41:26 => దాని చంపుటకై ఒకడు ఖడగ్ము దూయుట వయ్రథ్మే ఈటెలైనను బాణములైనను 

పంటర్కోలలైనను అకక్రకు రావు. 

యోబు 41:27 => ఇది ఇనుమును గడిడ్పోచగాను ఇతత్డిని పుచిచ్పోయిన కఱఱ్గాను ఎంచును. 
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యోబు 41:28 => బాణము దానిని పారదోలజాలదు వడిసెల రాళుల్ దాని దృషిట్కి చెతత్వలె ఉనన్వి. 

యోబు 41:29 => దుడుడ్కఱఱ్లు గడిడ్పరకలుగా ఎంచబడును అది వడిగా పోవుచుండు ఈటెను చూచి 

నవువ్ను. 

యోబు 41:30 => దాని కిర్ందిభాగములు కరుకైన చిలల్పెంకులవలె ఉనన్వి. అది బురదమీద 

నురిపిడికొయయ్వంటి తన దేహమును పరచుకొనును. 

యోవేలు 2:8 => ఒకదానిమీద ఒకటి తొర్కుక్లాడక అవనిన్యు చకక్గా పోవుచునన్వి 

ఆయుధములమీద పడినను తోర్వ విడువవు. 

యోబు 39:25 => బాకానాదము వినబడినపుప్డెలల్ అది అహా అహా అనుకొని దూరమునుండి 

యుదధ్వాసన తెలిసికొనును సేనాధిపతుల ఆరాభ్టమును యుదధ్ఘోషను వినును.  

యెషయా 9:5 => యుదధ్పు సందడిచేయు యోధులందరి జోళుల్ను రకత్ములో పొరలింపబడిన 

వసత్రములును అగిన్లో వేయబడి దహింపబడును.  

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

యుదధ్మునకు సిదధ్మైన శూరులు ధవ్ని చేయునటుల్ అవి పరవ్త శిఖరములమీద గంతులు 

వేయుచునన్వి. 

యోవేలు 2:6 => వాటిని చూచి జనములు వేదన నొందును అందరి ముఖములు తెలల్బారును. 

యోవేలు 2:7 => బలాఢుయ్లు పరుగెతుత్నటుల్ అవి పరుగెతుత్చునన్వి శూరులు పార్కారములను 

ఎకుక్నటుల్ అవి గోడలు దాటుచునన్వి ఇటు అటు తిరుగకుండ అవనిన్యు చకక్గా పోవుచునన్వి  

నహూము 2:4 => వీధులలో రథములు మికిక్లి తొందరగా పోవుచునన్వి, రాజమారగ్ములలో 

రథములు ఒక దానిమీద నొకటి పడుచు పరుగెతుత్చునన్వి, అవి దివిటీలవలె కనబడుచునన్వి, 

మెరుపులవలె అవి పరుగెతుత్చునన్వి, 

నహూము 2:5 => రాజు తన పరాకర్మశాలురను జాఞ్పకము చేసికొనగా వారు నడుచుచు 

పడిపోవుదురు, పార్కారమునకు పరుగెతిత్ వచిచ్ మార్ను సిదధ్పరచుదురు. 
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1 రాజులు 22:34 => పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు 

రాజుకు కవచపుకీలు మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము తిర్పిప్ సైనయ్ములో 

నుండి ననున్ అవతలకు తీసికొని పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 7:6 => యెహోవా రథముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల ధవ్నియు గొపప్ సమూహపు ధవ్నియు 

సిరియనుల దండునకు వినబడునటుల్ చేయగా వారు మనమీదికి వచుచ్టకై ఇశార్యేలు రాజు 

హితీత్యుల రాజులకును ఐగుపీత్యుల రాజులకును బతెత్మిచిచ్యునాన్డని సిరియనులు ఒకరితోనొకరు 

చెపుప్కొని 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

వచనము 13 

ఆరవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దేవుని యెదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము యొకక్ కొముమ్లనుండి యొక 

సవ్రము యూఫర్టీసు  

పర్కటన 9:3 => ఆ పొగలోనుండి మిడతలు భూమి మీదికి వచెచ్ను, భూమిలో ఉండు తేళల్కు 

బలమునన్టుట్ వాటికి బలము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:5 => మరియు వారిని చంపుటకు అధికారము ఇయయ్బడలేదు గాని అయిదు నెలలవరకు 

బాధించుటకు వాటికి అధికారము ఇయయ్బడెను. వాటివలవ కలుగు బాధ, తేలు మనుషుయ్ని 

కుటిట్నపుప్డుండు బాధవలె ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:11 => నా తండిర్ బరువైన కాడి మీమీద మోపెను గాని నేను మీ కాడిని 

మరింత బరువు చేయుదును; నా తండిర్ మిముమ్ను చబుకులతో దండించెను గాని నేను కొరడాలతో 

మిముమ్ను దండించెదనని చెపుప్ము. 

లూకా 11:12 => కాబటిట్ మీరు చెడడ్వారైయుండియు, మీ పిలల్లకు మంచి యీవులనియయ్ 

నెరిగియుండగా 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 
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పర్కటన 9:15 => మనుషుయ్లలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవతస్రమున అదే 

నెలలో అదే దినమున, అదే గంటకు సిదధ్పరచబడి యుండిన ఆ నలుగురు దూతలు వదిలిపెటట్బడిరి. 

పర్కటన 9:19 => ఆ గుఱఱ్ముల బలము వాటి నోళల్ యందును వాటి తోకల యందును ఉనన్ది, 

ఎందుకనగా వాటి తోకలు పాములవలె ఉండి తలలు కలిగినవైనందున వాటిచేత అవి హాని చేయును. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

వచనము 14 

అను మహానదియొదద్ బంధింపబడియునన్ నలుగురు దూతలను వదిలిపెటుట్మని బూర పటుట్కొనియునన్ 

ఆ యారవ దూతతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 
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ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

యోబు 33:22 => వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు 

సమీపించును. 

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 

మతత్యి 12:26 => సాతాను సాతానును వెళల్గొటిట్నయెడల తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడును; 

అటల్యితే వాని రాజయ్మేలాగు నిలుచును? 

మారుక్ 5:13 => యేసు వాటికి సెలవియయ్గా ఆ అపవితార్తమ్లు వానిని విడిచి పందులలో 

పర్వేశించెను. పర్వేశింపగా ఇంచుమించు రెండువేల సంఖయ్గల ఆ మంద పర్పాతమునుండి 

సముదర్పుదారిని వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి, సముదర్ములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

Page  of 784 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

లూకా 8:33 => అపుప్డు దయయ్ములు ఆ మనుషుయ్ని విడిచిపోయి పందులలో చొచెచ్ను గనుక, ఆ 

మంద పర్పాతమునుండి సరసుస్లోనికి వడిగా పరుగెతిత్ ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

లూకా 9:39 => ఇదిగో ఒక దయయ్ము వాని పటుట్ను, పటిట్నపుప్డు వాడు అకసామ్తుత్గా కేకలు 

వేయును; నురుగు కారునటుల్ అది వానిని విలవిలలాడించుచు గాయపరచుచు వానిని వదలి 

వదలకుండును.  

యోహాను 19:20 => యేసు సిలువ వేయబడిన సథ్లము పటట్ణమునకు సమీపమైయుండెను, అది 

హెబీర్ గీర్కు రోమా భాషలలో వార్యబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:40 => అతడు సెలవిచిచ్న తరువాత పౌలు మెటల్మీద నిలువబడి 

జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశచ్బద్ముగా ఉనన్పుప్డు అతడు హెబీర్ భాషలో ఇటల్నెను 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

పర్కటన 9:3 => ఆ పొగలోనుండి మిడతలు భూమి మీదికి వచెచ్ను, భూమిలో ఉండు తేళల్కు 

బలమునన్టుట్ వాటికి బలము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 
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వచనము 15 

మనుషుయ్లలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవతస్రమున అదే నెలలో అదే 

దినమున, అదే గంటకు సిదధ్పరచబడి యుండిన ఆ నలుగురు దూతలు వదిలిపెటట్బడిరి. 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

పర్కటన 9:13 => ఆరవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దేవుని యెదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము యొకక్ 

కొముమ్లనుండి యొక సవ్రము యూఫర్టీసు  

పర్కటన 9:14 => అను మహానదియొదద్ బంధింపబడియునన్ నలుగురు దూతలను వదిలిపెటుట్మని 

బూర పటుట్కొనియునన్ ఆ యారవ దూతతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 9:15 => మనుషుయ్లలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవతస్రమున అదే 

నెలలో అదే దినమున, అదే గంటకు సిదధ్పరచబడి యుండిన ఆ నలుగురు దూతలు వదిలిపెటట్బడిరి. 

పర్కటన 9:16 => గుఱఱ్పురౌతుల సైనయ్ముల లెకక్ యిరువది కోటుల్; వారి లెకక్ యింత అని నేను 

వింటిని. 

పర్కటన 9:17 => మరియు నాకు కలిగిన దరశ్నమందు ఈలాగు చూచితిని. ఆ గుఱఱ్ములకును వాటి 

మీద కూరుచ్ండి యునన్వారికిని, నిపుప్వలె ఎరుపు వరణ్ము, నీల వరణ్ము, గంధక వరణ్ముల 

మైమరువులుండెను. ఆ గుఱఱ్ముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళల్లోనుండి అగిన్ 

ధూమగంధకములు బయలువెడలుచుండెను. 

పర్కటన 9:18 => ఈ మూడు దెబబ్లచేత, అనగా వీటి నోళల్లోనుండి బయలువెడలుచునన్ అగిన్ 

ధూమగంధకములచేత, మనుషుయ్లలో మూడవ భాగము చంపబడెను, 
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పర్కటన 9:19 => ఆ గుఱఱ్ముల బలము వాటి నోళల్ యందును వాటి తోకల యందును ఉనన్ది, 

ఎందుకనగా వాటి తోకలు పాములవలె ఉండి తలలు కలిగినవైనందున వాటిచేత అవి హాని చేయును. 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 8:13 => మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధయ్మున ఒక పకిష్ రాజు ఎగురుచు--బూరలు 

ఊదబోవుచునన్ ముగుగ్రు దూతల బూరల శబద్ములనుబటిట్ భూనివాసులకు అయోయ్, అయోయ్, అయోయ్, 

అని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 11:14 => రెండవ శర్మ గతించెను; ఇదిగో మూడవ శర్మ తవ్రగా వచుచ్చునన్ది. 

యెహెజేక్లు 2:10 => నేను చూచుచుండగా గర్ంథమును పటుట్కొనిన యొక చెయియ్ నాయొదద్కు 

చాపబడెను. ఆయన దాని నాముందర విపప్గా అది లోపటను వెలుపటను వార్యబడినదై యుండెను; 

మహా విలాపమును మనోదుఃఖమును రోదనమును అని అందులో వార్యబడియుండెను. 

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

వచనము 16 

గుఱఱ్పురౌతుల సైనయ్ముల లెకక్ యిరువది కోటుల్; వారి లెకక్ యింత అని నేను వింటిని. 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 
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పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 8:4 => అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి 

పైకి లేచి దేవుని సనిన్ధిని చేరెను. 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

హెబీర్యులకు 10:21 => దేవుని యింటిపైన మనకు గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుకను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

లూకా 1:11 => పర్భువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా 

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 8:2 => అంతట నేను దేవుని యెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు 

బూరలియయ్బడెను. 

పర్కటన 9:12 => మొదటి శర్మ గతించెను; ఇదిగో మరి రెండు శర్మలు ఇటుతరువాత వచుచ్ను. 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 
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పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

వచనము 17 

మరియు నాకు కలిగిన దరశ్నమందు ఈలాగు చూచితిని. ఆ గుఱఱ్ములకును వాటి మీద కూరుచ్ండి 

యునన్వారికిని, నిపుప్వలె ఎరుపు వరణ్ము, నీల వరణ్ము, గంధక వరణ్ముల మైమరువులుండెను. ఆ 

గుఱఱ్ముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళల్లోనుండి అగిన్ ధూమగంధకములు 

బయలువెడలుచుండెను. 

పర్కటన 8:2 => అంతట నేను దేవుని యెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు 

బూరలియయ్బడెను. 

పర్కటన 8:6 => అంతట ఏడు బూరలు పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు ఊదుటకు 

సిదధ్పడిరి. 

పర్కటన 9:15 => మనుషుయ్లలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవతస్రమున అదే 

నెలలో అదే దినమున, అదే గంటకు సిదధ్పరచబడి యుండిన ఆ నలుగురు దూతలు వదిలిపెటట్బడిరి. 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

ఆదికాండము 2:14 => మూడవ నది పేరు హిదెద్కెలు; అది అషూష్రు తూరుప్వైపున పారుచునన్ది. 

నాలుగవ నది యూఫర్టీసు 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

యిరిమ్యా 51:63 => ఈ గర్ంథమును చదివి చాలించిన తరువాత నీవు దానికి రాయికటిట్ 

యూఫర్టీసు నదిలో దాని వేసి 
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యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

పర్కటన 7:1 => అటుతరువాత భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు దేవదూతలు 

నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముదర్ముమీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ 

భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా చూచితిని 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

వచనము 18 

ఈ మూడు దెబబ్లచేత, అనగా వీటి నోళల్లోనుండి బయలువెడలుచునన్ అగిన్ ధూమగంధకములచేత, 

మనుషుయ్లలో మూడవ భాగము చంపబడెను, 

పర్కటన 9:5 => మరియు వారిని చంపుటకు అధికారము ఇయయ్బడలేదు గాని అయిదు నెలలవరకు 

బాధించుటకు వాటికి అధికారము ఇయయ్బడెను. వాటివలవ కలుగు బాధ, తేలు మనుషుయ్ని 

కుటిట్నపుప్డుండు బాధవలె ఉండును. 

పర్కటన 9:10 => తేళల్తోకలవంటి తోకలును కొండుల్ను వాటికుండెను. అయిదు నెలలవరకు వాటి 

తోకలచేత మనుషుయ్లకు హాని చేయుటకు వాటికి అధికారముండెను. 

పర్కటన 9:18 => ఈ మూడు దెబబ్లచేత, అనగా వీటి నోళల్లోనుండి బయలువెడలుచునన్ అగిన్ 

ధూమగంధకములచేత, మనుషుయ్లలో మూడవ భాగము చంపబడెను, 
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పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 8:9 => సముదర్ములోని పార్ణముగల జంతువులలో మూడవ భాగము చచెచ్ను, ఓడలలో 

మూడవ భాగము నాశనమాయెను. 

పర్కటన 8:11 => ఆ నక్షతర్మునకు మాచిపతిర్యని పేరు. అందువలన నీళల్లో మూడవ భాగము 

మాచిపతిర్ యాయెను; నీళుల్ చేదైపోయినందున వాటివలన మనుషుయ్లలో అనేకులు చచిచ్రి. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

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

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

యెహెజేక్లు 4:6 => ఆ దినములు గడచిన తరువాత కుడిపర్కక్ను పండుకొనియుండి నలువది 

దినములు యూదావారి దోషమును భరింపవలెను, సంవతస్రమొకటింటికి ఒక దినము చొపుప్న నేను 

నిరణ్యించియునాన్ను. 

హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 

పర్కటన 6:8 => అపుప్డు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వరణ్ముగల ఒక గుఱఱ్ము కనబడెను; దాని 

మీద కూరుచ్నన్వాని పేరు మృతుయ్వు. పాతాళలోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడగ్మువలనను 

కరవువలనను మరణమువలనను (లేక తెగులువలనను) భూమిలోనుండి కూర్రమృగములవలనను 

భూనివాసులను చంపుటకు భూమి యొకక్ నాలుగవ భాగము పైన అధికారము వానికియయ్బడెను 

పర్కటన 9:14 => అను మహానదియొదద్ బంధింపబడియునన్ నలుగురు దూతలను వదిలిపెటుట్మని 

బూర పటుట్కొనియునన్ ఆ యారవ దూతతో చెపుప్ట వింటిని. 
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వచనము 19 

ఆ గుఱఱ్ముల బలము వాటి నోళల్ యందును వాటి తోకల యందును ఉనన్ది, ఎందుకనగా వాటి 

తోకలు పాములవలె ఉండి తలలు కలిగినవైనందున వాటిచేత అవి హాని చేయును. 

కీరత్నలు 68:17 => దేవుని రథములు సహసర్ములు సహసర్ సహసర్ములు పర్భువు వాటిలోనునాన్డు 

సీనాయి పరిశుదధ్మైనటుట్ ఆ కొండ పరిశుదధ్మాయెను.  

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

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

యెహెజేక్లు 23:6 => తన విటకాండర్మీద బహుగా ఆశపెటుట్కొని, ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములు 

ధరించుకొనిన సైనాయ్ధిపతులును అధికారులును అందముగల యౌవనులును గుఱఱ్ములెకుక్ 

రౌతులును అగు అషూట్రువారిని మోహించెను. 

యెహెజేక్లు 38:4 => నేను నినున్ వెనుకకు తిర్పిప్ నీ దవుడలకు గాలములు తగిలించి, నినున్ను నీ 

సైనయ్మంతటిని గుఱఱ్ములను నానావిధములైన ఆయుధములు ధరించు నీ రౌతులనందరిని, 

కవచములును డాళుల్ను ధరించి ఖడగ్ములు చేతపటుట్కొను వారినందరిని, మహాసైనయ్ముగా 

బయలుదేరదీసెదను. 

దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:3 => అతనితో కూడ ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు 

కూషీయులు అనువారు లెకక్కు మించియుండిరి. 

వచనము 20 
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ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను శకిత్లేనివై, బంగారు 

వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను పూజింపకుండ 

విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

పర్కటన 9:9 => ఇనుప మైమరువులవంటి మైమరువులు వాటికుండెను. వాటి రెకక్ల ధవ్ని 

యుదధ్మునకు పరుగెతుత్నటిట్ విసాత్రమైన గుఱఱ్పు రథముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 21:20 => అయిదవది వైడూరయ్ము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువరణ్ రతన్ము, ఎనిమిదవది 

గోమేధికము, తొమిమ్దవది పుషయ్రాగము, పదియవది సువరణ్ల శునీయము, పదకొండవది 

పదమ్రాగము, 

పర్కటన 9:18 => ఈ మూడు దెబబ్లచేత, అనగా వీటి నోళల్లోనుండి బయలువెడలుచునన్ అగిన్ 

ధూమగంధకములచేత, మనుషుయ్లలో మూడవ భాగము చంపబడెను, 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 
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యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యెహెజేక్లు 33:22 => తపిప్ంచుకొనినవాడు వచిచ్న వెనుకటి సాయంతర్మున యెహోవా హసత్ము 

నామీదికి వచెచ్ను; ఉదయమున అతడు నాయొదద్కు రాకమునుపే యెహోవా నా నోరు తెరవగా 

పలుకుటకు నాకు శకిత్ కలిగెను, అపప్టినుండి నేను మౌనిని కాకయుంటిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:8 => మరియు గాదీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు అరణయ్మందు 

దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, 

సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 

యెషయా 5:28 => వారి బాణములు వాడిగలవి వారి విండల్నిన్యు ఎకుక్పెటట్బడియునన్వి వారి 

గుఱఱ్ముల డెకక్లు చెకుముకిరాళల్తో సమానములు వారి రథచకర్ములు సుడిగాలి తిరిగినటుల్ తిరుగును  

యెషయా 5:29 => ఆడుసింహము గరిజ్ంచినటుల్ వారు గరిజ్ంచుదురు కొదమసింహము గరిజ్ంచినటుల్ 

గరజ్నచేయుచు వేటను పటుట్కొని అడడ్మేమియు లేకుండ దానిని ఎతుత్కొనిపోవుదురు 

విడిపింపగలవాడెవడును ఉండడు.  

నిరగ్మకాండము 28:4 => పతకము ఏఫోదు నిలువుటంగీ విచితర్మైన చొకాక్యి పాగా దటిట్యు 

వారు కుటట్వలసిన వసత్రములు. అతడు నాకు యాజకుడై యుండునటుల్ వారు నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకును అతని కుమారులకును పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటిట్ంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 28:14 => అభిషేకమునొందిన కెరూబువై యొక ఆశర్యముగా నీవుంటివి; అందుకే 

నేను నినున్ నియమించితిని. దేవునికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన పరవ్తముమీద నీవుంటివి, కాలుచునన్ 

రాళల్మధయ్ను నీవు సంచరించుచుంటివి. 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 
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పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

వచనము 21 

మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార చోరతవ్ములును 

చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 9:15 => మనుషుయ్లలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవతస్రమున అదే 

నెలలో అదే దినమున, అదే గంటకు సిదధ్పరచబడి యుండిన ఆ నలుగురు దూతలు వదిలిపెటట్బడిరి. 

పర్కటన 9:17 => మరియు నాకు కలిగిన దరశ్నమందు ఈలాగు చూచితిని. ఆ గుఱఱ్ములకును వాటి 

మీద కూరుచ్ండి యునన్వారికిని, నిపుప్వలె ఎరుపు వరణ్ము, నీల వరణ్ము, గంధక వరణ్ముల 

మైమరువులుండెను. ఆ గుఱఱ్ముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళల్లోనుండి అగిన్ 

ధూమగంధకములు బయలువెడలుచుండెను. 

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

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

వాడు మనసుస్న పెటట్లేదు.  

పర్కటన 6:8 => అపుప్డు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వరణ్ముగల ఒక గుఱఱ్ము కనబడెను; దాని 

మీద కూరుచ్నన్వాని పేరు మృతుయ్వు. పాతాళలోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడగ్మువలనను 

కరవువలనను మరణమువలనను (లేక తెగులువలనను) భూమిలోనుండి కూర్రమృగములవలనను 

భూనివాసులను చంపుటకు భూమి యొకక్ నాలుగవ భాగము పైన అధికారము వానికియయ్బడెను 
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పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 
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వచనము 1 

బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన మేఘము ధరించుకొని 

యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము సూరయ్బింబమువలెను ఆయన 

పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

పర్కటన 9:10 => తేళల్తోకలవంటి తోకలును కొండుల్ను వాటికుండెను. అయిదు నెలలవరకు వాటి 

తోకలచేత మనుషుయ్లకు హాని చేయుటకు వాటికి అధికారముండెను. 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

యిరిమ్యా 8:17 => నేను మిడునాగులను మీలోనికి పంపుచునాన్ను, అవి మిముమ్ను కరచును, 

వాటికి మంతర్ము లేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

వచనము 2 

ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి పాదము సముదర్ము 

మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 
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పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29 => ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా 

చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు 

పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా 

ఆయన దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

యిరిమ్యా 8:4 => మరియు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని వారితో చెపుప్ము మనుషుయ్లు 

పడి తిరిగి లేవకుందురా? తొలగిపోయిన తరువాత మనుషుయ్లు తిరిగిరారా? 

యిరిమ్యా 8:5 => యెరూషలేము పర్జలు ఏల విశావ్సఘాతకులై నితయ్ము దోర్హము 

చేయుచునాన్రు? వారు మోసమును ఆశర్యము చేసికొని తిరిగిరామని యేల చెపుప్చునాన్రు? 

యిరిమ్యా 8:6 => నేను చెవియొగిగ్ వారి మాటలు వినియునాన్ను, పనికిమాలిన మాటలు 

వారాడుకొనుచునాన్రు నేనేమి చేసితినని చెపిప్ తన చెడుతనమునుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడువాడొకడును 

లేకపోయెను? యుదధ్మునకు చొరబడు గుఱఱ్మువలె పర్తివాడును తనకిషట్మైన మారగ్మునకు 

తిరుగుచునాన్డు.  
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మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 

చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 

లేవీయకాండము 17:7 => వారు వయ్భిచారులై అనుసరించుచు వచిచ్న దయయ్ముల పేరట 

వధించినటుల్ ఇకమీదట తమ బలిపశువులను వధింపరాదు. ఇది వారి తర తరములకు వారికి 

నితయ్మైన కటట్డ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:17 => వారు దేవతవ్ములేని దయయ్ములకు తామెరుగని దేవతలకు 

కొర్తత్గా పుటిట్న దేవతలకు తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలి అరిప్ంచిరి. 

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

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ సథ్లముమీద 

రగులుకొనుచునన్ది. 

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

పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఈ సథ్లముమీద మితిలేకుండ 

కుమమ్రింపబడును. నాయొదద్కు మిముమ్ను పంపినవానికి ఈ వారత్ తెలుపుడి. 

కీరత్నలు 106:37 => మరియు వారు తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను దయయ్ములకు బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

యెషయా 2:8 => వారి దేశము విగర్హములతో నిండియునన్ది వారు తమ చేతిపనికి తాము వేర్ళల్తో 

చేసినదానికి నమసాక్రము చేయుదురు 

యిరిమ్యా 25:6 => యెహోవా పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన తన సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు వచిచ్నను మీరు వినకపోతిరి, వినుటకు మీరు చెవియొగగ్కుంటిరి. 
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యిరిమ్యా 44:8 => మీకు మీరే సమూలనాశనము తెచుచ్కొనునటుల్ను, భూమిమీదనునన్ 

జనములనిన్టిలో మీరు దూషణపాలై తిరసక్రింపబడునటుల్ను, మీరు కాపురముండుటకు పోయిన 

ఐగుపుత్లో అనయ్దేవతలకు ధూపారప్ణము చేయుదురు. మీరేల యీలాగున చేయుచు మీచేతికిర్యలచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:41 => ఆ దినములలో వారొక దూడను చేసికొని ఆ విగర్హమునకు బలి 

నరిప్ంచి, తమ చేతులతో నిరిమ్ంచిన వాటియందు ఉలల్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

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

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

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

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

కీరత్నలు 115:4 => వారి విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు 

కీరత్నలు 115:5 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 115:6 => చెవులుండియు వినవు ముకుక్లుండియు వాసనచూడవు 

కీరత్నలు 115:7 => చేతులుండియు ముటుట్కొనవు పాదములుండియు నడువవు గొంతుకతో 

మాటలాడవు. 

కీరత్నలు 115:8 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును 

వాటివంటివారై యునాన్రు. 

కీరత్నలు 135:15 => అనయ్జనుల విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు. 
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కీరత్నలు 135:16 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 135:17 => చెవులుండియు వినవు వాటి నోళల్లో ఊపిరి లేశమైన లేదు. 

కీరత్నలు 135:18 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును వాటితో 

సమానులగుదురు. 

యెషయా 40:19 => విగర్హమును చూడగా శిలిప్ దానిని పోతపోయును కంసాలి దానిని బంగారు 

రేకులతో పొదుగును దానికి వెండి గొలుసులు చేయును  

యెషయా 40:20 => విలువగలదానిని అరిప్ంపజాలని నీరసుడు పుచచ్ని మార్ను ఏరప్రచుకొనును 

కదలని విగర్హమును సాథ్పించుటకు నేరుప్గల పనివాని వెదకి పిలుచుకొనును.  

యెషయా 41:7 => అతుకుటనుగూరిచ్ అది బాగుగా ఉనన్దని చెపిప్ శిలిప్ కంసాలిని 

పోర్తాస్హపరచును సుతెత్తో నునుపుచేయువాడు దాగలిమీద కొటుట్వానిని పోర్తాస్హపరచును 

విగర్హము కదలకుండ పనివాడు మేకులతో దాని బిగించును.  

యెషయా 42:17 => చెకిక్న విగర్హములను ఆశర్యించి పోత విగర్హములను చూచి మీరే మాకు 

దేవతలని చెపుప్వారు వెనుకకు తొలగి కేవలము సిగుగ్పడుచునాన్రు.  

యెషయా 42:18 => చెవిటివారలారా, వినుడి గుర్డిడ్వారలారా, మీరు గర్హించునటుల్ ఆలోచించుడి. 

యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  

యెషయా 44:10 => ఎందుకును పనికిరాని విగర్హమును పోతపోసి దానినొక దేవునిగా 

నిరూపించువాడెవడు? 

యెషయా 44:11 => ఇదిగో దాని పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ శిలప్కారులు 

నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగుచేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు భయపడి 

సిగుగ్పడుదురు. 
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యెషయా 44:12 => కమమ్రి గొడడ్లి పదునుచేయుచు నిపుప్లతో పనిచేయును సుతెత్తో దానిని 

రూపించి తన బాహుబలముచేత దాని చేయును. అతడు ఆకలిగొనగా అతని బలము కీష్ణించిపోవును 

నీళుల్ తార్గక సొమమ్సిలుల్ను 

యెషయా 44:13 => వడల్వాడు నూలు వేసి చీరణ్ముతో గీత గీచి చితిర్కలతో దాని చకక్చేయును 

కరాక్టకములతో గురుతుపెటిట్ దాని రూపించును మందిరములో దాని సాథ్పింపవలెనని 

నరరూపముగల దానిగాను నరసౌందరయ్ము గలదానిగాను చేయును.  

యెషయా 44:14 => ఒకడు దేవదారుచెటల్ను నరుకవలెనని పూనుకొనును శమ్శానావృక్షమును గాని 

సరళవృక్షమును గాని సింధూరవృక్షములనుగాని అడవి వృక్షములలో ఏదో ఒకదానిని తీసికొనును 

ఒకడు చెటుట్ నాటగా వరష్ము దాని పెంచును  

యెషయా 44:15 => ఒకడు పొయియ్కటెట్లకు వాటి నుపయోగించును వాటిలో కొంతతీసికొని చలి 

కాచుకొనును నిపుప్ రాజబెటిట్ రొటెట్ కాలుచ్కొనును ఒక తుండు తీసికొని దానితో ఒక దేవతను 

చేసికొనును దానికి నమసాక్రము చేయును దానితో ఒక విగర్హముచేసి దానికి సాగిలపడును.  

యెషయా 44:16 => అగిన్తో సగము కాలిచ్యునాన్డు, కొదువ సగముతో మాంసము వండి 

భకిష్ంచియునాన్డు తిని తృపిత్పొందగా చలి కాచుకొనుచు ఆహా, చలికాచుకొంటిని వెచచ్గా ఉనన్ది అని 

అనుకొనుచునాన్డు  

యెషయా 44:17 => దానిలో మిగిలిన భాగముతో తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును 

చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్ 

రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును.  

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెషయా 44:19 => ఎవడును ఆలోచనచేయడు, నేను అగిన్లో సగము కాలిచ్తిని నిపుప్లమీద వేసి 

రొటెట్ కాలిచ్తిని దానితో మాంసము వండుకొని భోజనము చేసితిని మిగిలినదానిని తీసికొని దానితో 

హేయమైనదాని చేయుదునా? చెటుట్ మొదుద్కు సాషాట్ంగపడుదునా? అని యెవడును ఆలోచింపడు 

యోచించుటకు ఎవనికిని తెలివిలేదు వివేచనలేదు.  
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యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

యెషయా 46:5 => మేము సమానులమని ననున్ ఎవనికి సాటిచేయుదురు? మేము సమానులమని 

యెవని నాకు పోటిగా చేయుదురు? 

యెషయా 46:6 => దానికి సాగిలపడి నమసాక్రము చేయుటకై సంచినుండి బంగారము మెండుగా 

పోయువారును వెండి తూచువారును దాని దేవతగా నిరూపించవలెనని కంసాలిని కూలికి పిలుతురు. 

యెషయా 46:7 => వారు భుజముమీద దాని నెకిక్ంచుకొందురు దాని మోసికొనిపోయి తగినచోట 

నిలువబెటుట్దురు ఆ చోటు విడువకుండ అది అకక్డనే నిలుచును ఒకడు దానికి మొఱఱ్పెటిట్నను 

ఉతత్రము చెపప్దు వాని శర్మ పోగొటిట్ యెవనిని రకిష్ంపదు.  

యిరిమ్యా 10:3 => జనముల ఆచారములు వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్ నరకునటుల్ అది 

నరకబడును, అది పనివాడు గొడడ్లితో చేసినపని. 

యిరిమ్యా 10:4 => వెండి బంగారములచేత పనివారు దానిని అలంకరింతురు, అది కదలక 

యుండునటుల్ మేకులు పెటిట్ సుతెత్లతో బిగగొటిట్ దాని నిలుపుదురు. 

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

మోయవలసివచెచ్ను; వాటికి భయపడకుడి అవి హాని చేయనేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు. 

యిరిమ్యా 10:8 => జనులు కేవలము పశుపార్యులు, అవివేకులు; బొమమ్ల పూజవలన వచుచ్ 

జాఞ్నము వయ్రథ్ము. 

యిరిమ్యా 10:9 => తరీ ష్షునుండి రేకులుగా సాగగొటట్బడిన వెండియు ఉపాజునుండి బంగారమును 

తెతుత్రు, అది పనివాని పనియే గదా; పోతపోయువాడు దాని చేసెను, నీల ధూమర్వరణ్ములుగల 

వసత్రములు వాటికునన్వి, అవనిన్యు నేరప్రులగు పనివారి పనియే. 

యిరిమ్యా 10:14 => తెలివిలేని పర్తి మనుషుయ్డు పశుపార్యుడు, పోతపోయు పర్తివాడును తాను 

చేసిన విగర్హమునుబటిట్ అవమానము నొందుచునాన్డు; అతడు పోతపోసినది మాయారూపము, 

అందులో పార్ణమేమియు లేదు.  
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యిరిమ్యా 10:15 => అవి ఆశను చెడగొటుట్ మాయాకారయ్ములు, విమరశ్కాలములో అవి 

నశించిపోవును, 

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

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

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

తటుట్నకు తిరుగకూడదు 

యిరిమ్యా 15:20 => అపుప్డు నినున్ ఈ పర్జలను పడగొటట్జాలని యితత్డి పార్కారముగా నేను 

నియమించెదను; నినున్ రకిష్ంచుటకును నినున్ విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక 

వారు నీమీద యుదధ్ము చేయుదురు గాని నినున్ జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 51:17 => తెలివిలేక పర్తి మనుషుయ్డు పశుపార్యుడు పోతపోయు పర్తివాడును తాను 

చేసిన విగర్హమునుబటిట్ అవమానమొందును అతడు పోతపోసినది మాయారూపము దానిలో 

పార్ణమేమియు లేదు.  

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

హబకూక్కు 2:18 => చెకక్డపు పనివాడు విగర్హమును చెకుక్టవలన పర్యోజనమేమి? పనివాడు 

మూగబొమమ్ను చేసి తాను రూపించినదానియందు నమిమ్కయుంచుటవలన పర్యోజనమేమి? 

అబదధ్ములు బోధించు పోతవిగర్హములయందు నమిమ్కయుంచుటవలన పర్యోజనమేమి? 

హబకూక్కు 2:19 => కఱఱ్నుచూచి మేలుకొమమ్నియు, మూగరాతిని చూచి లెమమ్నియు చెపుప్వానికి 

శర్మ; అది ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను పూత పూయబడెను గాని 

దానిలో శావ్సమెంతమాతర్మును లేదు. 
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హబకూక్కు 2:20 => అయితే యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు, ఆయన సనిన్ధిని 

లోకమంతయు మౌనముగా ఉండునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:29 => కాబటిట్ మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుషుయ్ల 

చమతాక్ర కలప్నలవలన మలచ్బడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవతవ్ము 

పోలియునన్దని తలంపకూడదు. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 10:27 => అయితే యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరపగా అతడు వారిని 

పోనియయ్నొలల్క యుండెను. 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

యెషయా 44:15 => ఒకడు పొయియ్కటెట్లకు వాటి నుపయోగించును వాటిలో కొంతతీసికొని చలి 

కాచుకొనును నిపుప్ రాజబెటిట్ రొటెట్ కాలుచ్కొనును ఒక తుండు తీసికొని దానితో ఒక దేవతను 

చేసికొనును దానికి నమసాక్రము చేయును దానితో ఒక విగర్హముచేసి దానికి సాగిలపడును.  
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యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 20:32 => అనయ్జనులేమి భూమిమీది యే జనులేమి చేయునటుల్ మేమును 

కొయయ్లకును రాళల్కును పూజచేతుమని మీరనుకొనుచునాన్రే . మీరు ఇచఛ్యించినదాని 

పర్కారమెనన్టికిని జరుగదు. 

దానియేలు 3:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు బంగారు పర్తిమ యొకటి చేయించి, బబులోను 

దేశములోని దూరాయను మైదానములో దాని నిలువబెటిట్ంచెను. అది అరువది మూరల ఎతుత్ను ఆరు 

మూరల వెడలుప్నై యుండెను.  

దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

ఆమోసు 4:11 => దేవుడు సొదొమ గొమొఱాణ్లను బోరల్దోసి నాశనము చేసినటుల్ నేను మీలో 

కొందరిని నాశనము చేయగా మీరు మంటలోనుండి తీయబడిన కొరవులైనటుట్ తపిప్ంచుకొంటిరి; 

అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

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

Page  of 807 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

మతత్యి 11:20 => పిమమ్ట ఏ యే పటట్ణములలో ఆయన విసాత్రమైన అదుభ్తములు చేసెనో ఆ 

పటట్ణములవారు మారుమనసుస్ పొందకపోవుటవలన ఆయన వారినిటుల్ గదిద్ంపసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

1 యోహాను 5:21 => చినన్పిలల్లారా, విగర్హముల జోలికిపోకుండ జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 
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పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

వచనము 3 

సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు 

వాటివాటి శబద్ములు పలికెను. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 
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దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

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

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 
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యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

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

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యెషయా 57:3 => మంతర్పర్యోగపు కొడుకులారా, వయ్భిచార సంతానమా, వేశాయ్ సంతానమా, 

మీరకక్డికి రండి.  

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 
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పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 

చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 27:9 => కాబటిట్ మీ పర్వకత్లేమి సోదెగాండేర్మి కలలు కనువారేమి కాలజాఞ్నులేమి 

మంతర్జుఞ్లేమి మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో పలుకునపుడు మీరు వారిని 

లక్షయ్పెటట్కుడి. 

దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 
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ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

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

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

మతత్యి 11:20 => పిమమ్ట ఏ యే పటట్ణములలో ఆయన విసాత్రమైన అదుభ్తములు చేసెనో ఆ 

పటట్ణములవారు మారుమనసుస్ పొందకపోవుటవలన ఆయన వారినిటుల్ గదిద్ంపసాగెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

వచనము 4 

ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు పలికిన సంగతులకు 

ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 
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పర్కటన 10:6 => పరలోకమును అందులో ఉనన్వాటిని, భూమిని అందులో ఉనన్వాటిని, 

సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు 

ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని 

పర్కటన 5:2 => మరియు దాని ముదర్లు తీసి ఆ గర్ంథము విపుప్టకు యోగుయ్డైనవాడెవడని 

బలిషుఠ్డైన యొక దేవదూత బిగగ్రగా పర్చురింపగా చూచితిని. 

పర్కటన 7:1 => అటుతరువాత భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు దేవదూతలు 

నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముదర్ముమీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ 

భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా చూచితిని 

పర్కటన 7:2 => మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

పర్కటన 8:2 => అంతట నేను దేవుని యెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు 

బూరలియయ్బడెను. 

పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 8:4 => అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి 

పైకి లేచి దేవుని సనిన్ధిని చేరెను. 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

పర్కటన 8:13 => మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధయ్మున ఒక పకిష్ రాజు ఎగురుచు--బూరలు 

ఊదబోవుచునన్ ముగుగ్రు దూతల బూరల శబద్ములనుబటిట్ భూనివాసులకు అయోయ్, అయోయ్, అయోయ్, 

అని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 
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పర్కటన 9:13 => ఆరవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దేవుని యెదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము యొకక్ 

కొముమ్లనుండి యొక సవ్రము యూఫర్టీసు  

పర్కటన 9:14 => అను మహానదియొదద్ బంధింపబడియునన్ నలుగురు దూతలను వదిలిపెటుట్మని 

బూర పటుట్కొనియునన్ ఆ యారవ దూతతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

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

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

నిరగ్మకాండము 16 :10 => అటుల్ అహరోను ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో 

మాటలాడుచుండగా వారు అరణయ్మువైపు చూచిరి, అపుప్డు యెహోవా మహిమ ఆ మేఘములో వారికి 

కనబడెను. 

లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడడ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 

కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

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

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  
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యెషయా 19:1 => ఐగుపుత్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ యెహోవా వేగముగల మేఘము ఎకిక్ ఐగుపుత్నకు 

వచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్ విగర్హములు ఆయన సనిన్ధిని కలవరపడును ఐగుపీత్యుల గుండె 

కరగుచునన్ది 

విలాపవాకయ్ములు 3:44 => మా పార్రథ్న నీయొదద్ చేరకుండ నీవు మేఘముచేత నినున్ 

కపుప్కొనియునాన్వు. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

లూకా 21:27 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై 

వచుచ్ట చూతురు. 

పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 

ఆదికాండము 9:11 => నేను మీతో నా నిబంధన సిథ్రపరచుదును; సమసత్ శరీరులు 

పర్వాహజలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను 

జలపర్వాహము కలుగదని పలికెను. 

ఆదికాండము 9:12 => మరియు దేవుడు నాకును మీకును మీతోకూడ నునన్ సమసత్ జీవరాసులకును 

మధయ్ నేను తరతరములకు ఏరప్రచుచునన్ నిబంధనకు గురుతు ఇదే. 

ఆదికాండము 9:13 => మేఘములో నా ధనుసుస్ను ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధయ్ 

నిబంధనకు గురుతుగా నుండును. 

ఆదికాండము 9:14 => భూమిపైకి నేను మేఘమును రపిప్ంచునపుప్డు ఆ ధనుసుస్ మేఘములో 

కనబడును. 

ఆదికాండము 9:15 => అపుప్డు నాకును మీకును సమసత్ జీవరాసులకును మధయ్నునన్ నా 

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును గనుక సమసత్ శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు 

పర్వాహముగా నీళుల్ రావు 
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ఆదికాండము 9:16 => ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద 

నునన్ సమసత్ శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 9:17 => మరియు దేవుడు నాకును భూమిమీద నునన్ సమసత్ శరీరులకును మధయ్ 

నేను సిథ్రపరచిన నిబంధనకు గురుతు ఇదే అని నోవహుతో చెపెప్ను. 

యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:13 => రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి 

చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో 

పర్కాశించుట చూచితిని. 

పర్కటన 1:15 => ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయుచునన్ అపరంజితో 

సమానమైయుండెను; ఆయన కంఠసవ్రము విసాత్ర జలపర్వాహముల ధవ్నివలె ఉండెను. 
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పరమగీతము 5:15 => అతని కాళుల్ మేలిమిబంగారు మటల్యందు నిలిపిన చలువరాతి 

సత్ంభములవలె ఉనన్వి. అతని వైఖరి లెబానోను పరవ్తతులయ్ము అది దేవదారు వృక్షములంత 

పర్సిదధ్ము 

ఆదికాండము 9:13 => మేఘములో నా ధనుసుస్ను ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధయ్ 

నిబంధనకు గురుతుగా నుండును. 

నిరగ్మకాండము 13:22 => ఆయన పగటివేళ మేఘసత్ంభమునైనను రాతిర్వేళ అగిన్సత్ంభమునైనను 

పర్జల యెదుటనుండి తొలగింపలేదు. 

నిరగ్మకాండము 34:29 => మోషే సీనాయికొండ దిగుచుండగా శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు 

మోషే చేతిలో ఉండెను. అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతనితో మాటలాడుచునన్పుప్డు తన 

ముఖచరమ్ము పర్కాశించిన సంగతి మోషేకు తెలిసియుండలేదు. 

పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  

యెషయా 10:34 => ఆయన అడవిపొదలను ఇనుపకతిత్తో కొటిట్వేయును లెబానోను బలవంతుడైన 

యొకనిచేత కూలిపోవును. 

యెహెజేక్లు 1:13 => ఆ జీవుల రూపములు మండుచునన్ నిపుప్లతోను దివిటీలతోను 

సమానములు; ఆ అగిన్ జీవుల మధయ్ను ఇటు అటు వాయ్పించెను, ఆ అగిన్ అతికాంతిగా ఉండెను, 

అగిన్లోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను. 

మతత్యి 28:3 => ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా 

ఉండెను. 

పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

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

బలిపీఠమును కొలతవేసి, ఆలయములో పూజించువారిని లెకక్పెటుట్ము. 
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పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

వచనము 5 

మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ దూత తన కుడిచెయియ్ 

ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

పర్కటన 10:10 => అంతట నేను ఆ చినన్ పుసత్కమును దూతచేతిలోనుండి తీసికొని దానిని 

తినివేసితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె మధురముగా ఉండెను గాని నేను దానిని తినివేసిన తరువాత నా 

కడుపుకు చేదాయెను 

పర్కటన 5:1 => మరియు లోపటను వెలుపటను వార్త కలిగి, యేడు ముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ 

యొక గర్ంథము సింహాసనమునందు ఆసీసుడై యుండువాని కుడిచేత చూచితిని. 

పర్కటన 5:2 => మరియు దాని ముదర్లు తీసి ఆ గర్ంథము విపుప్టకు యోగుయ్డైనవాడెవడని 

బలిషుఠ్డైన యొక దేవదూత బిగగ్రగా పర్చురింపగా చూచితిని. 

పర్కటన 5:3 => అయితే పరలోకమందుగాని భూమిమీదగాని భూమికిర్ందగాని ఆ గర్ంథము 

విపుప్టకైనను చూచుటకైనను ఎవనికిని శకిత్ లేకపోయెను. 

పర్కటన 5:4 => ఆ గర్ంథము విపుప్టకైనను చూచుటకైనను యోగుయ్డెవడును కనబడనందున నేను 

బహుగా ఏడుచ్చుండగా 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 6:3 => ఆయన రెండవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని రెండవ జీవి చెపుప్ట వింటిని 

యెహెజేక్లు 2:9 => నరపుతుర్డా, వారు తిరుగుబాటు చేసినటుల్ నీవు చేయక నేను నీతో చెపుప్ 

మాటను విని నోరుతెరచి నేనిచుచ్దాని భుజించుము అనెను. 
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యెహెజేక్లు 2:10 => నేను చూచుచుండగా గర్ంథమును పటుట్కొనిన యొక చెయియ్ నాయొదద్కు 

చాపబడెను. ఆయన దాని నాముందర విపప్గా అది లోపటను వెలుపటను వార్యబడినదై యుండెను; 

మహా విలాపమును మనోదుఃఖమును రోదనమును అని అందులో వార్యబడియుండెను. 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

పర్కటన 10:8 => అంతట పరలోకమునుండి నేను వినిన సవ్రము మరల నాతో మాటలాడుచు నీవు 

వెళిల్ సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియునన్ ఆ దూతచేతిలో విపప్బడియునన్ ఆ చినన్ 

పుసత్కము తీసికొనుమని చెపుప్ట వింటిని 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 65:5 => మాకు రక్షణకరత్వైన దేవా, భూదిగంతముల నివాసులకందరికిని దూర 

సముదర్ము మీదనునన్ వారికిని ఆశర్యమైన వాడా, నీవు నీతినిబటిట్ భీకరకిర్యలచేత మాకు 

ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వు  

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

సామెతలు 8:16 => నావలన అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన నాయ్యాధిపతులందరును 

పర్భుతవ్ము చేయుదురు. 

యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

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

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  
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ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

జెకరాయ్ 5:1 => నేను మరల తేరిచూడగా ఎగిరిపోవు పుసత్కమొకటి నాకు కనబడెను. 

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

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మతత్యి 14:25 => రాతిర్ నాలుగవ జామున ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుచు వారియొదద్కు 

వచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

వచనము 6 
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పరలోకమును అందులో ఉనన్వాటిని, భూమిని అందులో ఉనన్వాటిని, సముదర్మును అందులో 

ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక 

ఆలసయ్ముండదు గాని 

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

మంచువంటిది. 

యెషయా 5:29 => ఆడుసింహము గరిజ్ంచినటుల్ వారు గరిజ్ంచుదురు కొదమసింహము గరిజ్ంచినటుల్ 

గరజ్నచేయుచు వేటను పటుట్కొని అడడ్మేమియు లేకుండ దానిని ఎతుత్కొనిపోవుదురు 

విడిపింపగలవాడెవడును ఉండడు.  

యెషయా 31:4 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు తపిప్ంచుటకై గొఱఱ్ల కాపరుల 

సమూహము కూడిరాగా సింహము కొదమసింహము వారి శబద్మునకు భయపడకయు వారి కేకలకు 

అధైరయ్పడకయు తనకు దొరికినదానిమీద గరిజ్ంచునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా యుదధ్ము 

చేయుటకై సీయోను పరవ్తముమీదికిని దాని కొండమీదికిని దిగివచుచ్ను.  

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

రేపుకొనును ఆయన హుంకరించుచు తన శతుర్వులను ఎదిరించును వారియెదుట తన పరాకర్మము 

కనుపరచుకొనును.  

యిరిమ్యా 25:30 => కాబటిట్ నీవు ఈ మాటలనిన్టిని వారికి పర్కటించి, ఈలాగు చెపప్వలెను ఉనన్త 

సథ్లములోనుండి యెహోవా గరిజ్ంచుచునాన్డు, తన పరిశుదాధ్లయములోనుండి తన సవ్రమును 

వినిపించుచునాన్డు, తన మంద మేయు సథ్లమునకు విరోధముగా గరిజ్ంచుచునాన్డు, దార్క్షగానుగను 

తొర్కుక్వారివలె అరచుచు ఆయన భూలోక నివాసులకందరికి విరోధముగా ఆరభ్టించుచునాన్డు.  

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

సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; భూమాయ్కాశములు వణకుచునన్వి. అయితే యెహోవా తన జనులకు 

ఆశర్యమగును, ఇశార్యేలీయులకు దురగ్ముగా ఉండును. 
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ఆమోసు 1:2 => అతడు పర్కటించినదేమనగా యెహోవా సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు, 

యెరూషలేములోనుండి తన సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; కాపరులు సంచరించు మేతభూములు 

దుఃఖించుచునన్వి, కరెమ్లు శిఖరము ఎండిపోవుచునన్ది. 

ఆమోసు 3:8 => సింహము గరిజ్ంచెను, భయపడనివాడెవడు? పర్భువైన యెహోవా ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు, పర్వచింపకుండువాడెవడు? 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

యెహెజేక్లు 10:5 => దేవుడైన సరవ్శకుత్డు పలుకునటుల్గా కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు బయటి 

ఆవరణమువరకు వినబడెను. 

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

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

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 
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దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

వచనము 7 

యేడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన దాసులగు 

పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్ పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను. 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

యెషయా 8:1 => మరియు యెహోవా నీవు గొపప్ పలక తీసికొని మహేరు షాలాల , హాష  బజ 1, 

అను మాటలు సామానయ్మైన అక్షరములతో దానిమీద వార్యుము. 

హబకూక్కు 2:2 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను చదువువాడు పరుగెతుత్చు చదువ వీలగునటుల్ 

నీవు ఆ దరశ్న విషయమును పలకమీద సప్షట్ముగా వార్యుము. 
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హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 

యెషయా 29:11 => దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడు 

నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది 

నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని చెపుప్ను.  

దానియేలు 8:26 => ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది 

యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:9 => అతడు ఈ సంగతులు అంతయ్కాలము వరకు మరుగుగా ఉండునటుల్ 

ముదిర్ంపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊరకుండుమని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 10:5 => దేవుడైన సరవ్శకుత్డు పలుకునటుల్గా కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు బయటి 

ఆవరణమువరకు వినబడెను. 

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

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

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 
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దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 7:2 => మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

పర్కటన 10:8 => అంతట పరలోకమునుండి నేను వినిన సవ్రము మరల నాతో మాటలాడుచు నీవు 

వెళిల్ సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియునన్ ఆ దూతచేతిలో విపప్బడియునన్ ఆ చినన్ 

పుసత్కము తీసికొనుమని చెపుప్ట వింటిని 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

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

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

పర్కటన 22:10 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన 

వాకయ్ములకు ముదర్ వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 
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వచనము 8 

అంతట పరలోకమునుండి నేను వినిన సవ్రము మరల నాతో మాటలాడుచు నీవు వెళిల్ సముదర్ము 

మీదను భూమి మీదను నిలిచియునన్ ఆ దూతచేతిలో విపప్బడియునన్ ఆ చినన్ పుసత్కము తీసికొనుమని 

చెపుప్ట వింటిని 

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

ఆదికాండము 22:15 => యెహోవా దూత రెండవమారు పరలోకమునుండి అబార్హామును పిలిచి 

యిటల్నెను 

ఆదికాండము 22:16 => నీవు నీకు ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్ వెనుకతీయక యీ 

కారయ్ము చేసినందున 

నిరగ్మకాండము 6:8 => నేను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇచెచ్దనని చెయియ్ యెతిత్ 

పర్మాణము చేసిన దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి దాని మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దను; నేను 

యెహోవానని చెపుప్మనగా  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40 => నేను తళతళలాడు నా ఖడగ్ము నూరి నాచేత నాయ్యమును 

పటుట్కొనినయెడల నా శతుర్వులకు పర్తీకారము కలుగజేసెదను 

యెహెజేక్లు 20:5 => ఎటల్నగా పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఇశార్యేలును 

ఏరప్రచుకొనిన నాడును, యాకోబు సంతతికి పర్మాణముచేసిన నాడును, ఐగుపుత్దేశమందు ననున్ 

వారికి పర్తయ్క్షపరచుకొని పర్మాణముచేసి నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నేను పర్కటించిన 

కాలమున 
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యెహెజేక్లు 20:15 => మరియు తమకిషట్మైన విగర్హముల ననుసరింపవలెనని కోరి, వారు నా 

విధులను తృణీకరించి నా కటట్డల ననుసరింపక నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను 

అపవితర్పరచగా 

యెహెజేక్లు 20:23 => మరియు వారు నా విధుల ననుసరింపక నా కటట్డలను తృణీకరించి, నేను 

విధించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచి,  

యెహెజేక్లు 20:28 => వారికిచెచ్దనని నేను పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్న దేశములోనికి నేను 

వారిని రపిప్ంచిన తరువాత, ఎతత్యిన యొక కొండనేగాని, దటట్మైన యొక వృక్షమునేగాని తాము 

చూచినపుప్డెలల్ను బలులు అరిప్ంచుచు, అరప్ణలను అరిప్ంచుచు, అకక్డ పరిమళ ధూపము 

పర్తిషిఠ్ంచుచు, పానారప్ణములు చేయుచు నాకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

యెహెజేక్లు 20:42 => మీ పితరులకిచెచ్దనని నేను పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్న దేశమునకు, 

అనగా ఇశార్యేలీయుల దేశమునకు నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డు నేనే యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 36:7 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులు 

అవమానము నొందుదురని నేను పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 47:14 => నేను పర్మాణముచేసి మీ పితరులకు ఈ దేశము ఇచిచ్తిని గనుక ఏమియు 

భేదములేకుండ మీలో పర్తివాడును దానిలో సావ్సథ్య్మునొందును; ఈలాగున అది మీకు 

సావ్సథ్య్మగును. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

హెబీర్యులకు 6:13 => దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నము చేసినపుప్డు తనకంటె ఏ 

గొపప్వానితోడు అని పర్మాణము చేయలేకపోయెను గనుక 

Page  of 828 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

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

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

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

ఆదికాండము 2:25 => అపుప్డు ఆదామును అతని భారయ్యు వారిదద్రు దిగంబరులుగా నుండిరి; 

అయితే వారు సిగుగ్ ఎరుగక యుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును 

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 

నెహెమాయ్ 9:6 => నీవే, అదివ్తీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మహాకాశములను వాటి 

సైనయ్మును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని 

సృజించి వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 95:3 => యెహోవా మహా దేవుడు దేవతలందరికి పైన మహాతమ్య్ముగల మహారాజు 

కీరత్నలు 95:4 => భూమయ్గాధసథ్లములు ఆయన చేతిలోనునన్వి పరవ్తశిఖరములు ఆయనవే. 
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కీరత్నలు 95:5 => సముదర్ము ఆయనది ఆయన దాని కలుగజేసెను ఆయన హసత్ములు భూమిని 

నిరిమ్ంచెను. 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

కీరత్నలు 148:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. ఆకాశవాసులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి 

ఉనన్తసథ్లముల నివాసులారా, ఆయనను సుత్తించుడి  

కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి 

కీరత్నలు 148:3 => సూరయ్చందుర్లారా, ఆయనను సుత్తించుడి కాంతిగల నక్షతర్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:4 => పరమాకాశములారా, ఆకాశముపైనునన్ జలములారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:5 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇయయ్గా అవి పుటెట్ను అవి యెహోవా నామమును సుత్తించును 

గాక 

కీరత్నలు 148:6 => ఆయన వాటిని నితయ్సాథ్యువులుగా సిథ్రపరచియునాన్డు ఆయన వాటికి కటట్డ 

నియమించెను ఏదియు దాని నతికర్మింపదు.  

కీరత్నలు 148:7 => భూమిమీదనునన్ మకరములారా, అగాధజలములారా, యెహోవాను సుత్తించుడి 

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 
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యిరిమ్యా 10:13 => ఆయన ఆజఞ్నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను, భూమయ్ంత 

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:23 => నేను సంచరించుచు మీ దేవతా పర్తిమలను చూచుచుండగా ఒక 

బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దానిమీద తెలియబడని దేవునికి అని వార్యబడియునన్ది. కాబటిట్ మీరు 

తెలియక దేనియందు భకిత్కలిగియునాన్రో దానినే నేను మీకు పర్చురపరచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:20 => ఆయన అదృశయ్ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయ్శకిత్యు దేవతవ్మును, 

జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని సృషిట్ంపబడిన వసుత్వులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచునన్వి గనుక వారు 

నిరుతత్రులై యునాన్రు. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

కీరత్నలు 106:26 => అపుప్డు అరణయ్ములో వారిని కూలచేయుటకును  

యెషయా 3:7 => అతడు ఆ దినమున కేకవేసినేను సంరక్షణకరత్నుగా ఉండనొలల్ను నాయింట 

ఆహారమేమియు లేదు వసత్రమేమియు లేదు ననున్ జనాధిపతిగా నియమింపరాదనును. 
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యెహెజేక్లు 44:12 => విగర్హముల ఎదుట జనులకు పరిచారకులై ఇశార్యేలీయులు తొటిర్లిల్ 

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

భరించుదురు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 14:25 => రాతిర్ నాలుగవ జామున ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుచు వారియొదద్కు 

వచెచ్ను 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

పర్కటన 10:8 => అంతట పరలోకమునుండి నేను వినిన సవ్రము మరల నాతో మాటలాడుచు నీవు 

వెళిల్ సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియునన్ ఆ దూతచేతిలో విపప్బడియునన్ ఆ చినన్ 

పుసత్కము తీసికొనుమని చెపుప్ట వింటిని 

వచనము 9 

నేను ఆ దూతయొదద్కు వెళిల్ ఈ చినన్ పుసత్కము నాకిమమ్ని అడుగగా ఆయన దాని తీసికొని 

తినివేయుము, అది నీ కడుపుకు చేదగును గాని నీ నోటికి తేనెవలె మధురముగా ఉండునని నాతో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

ఆదికాండము 1:9 => దేవుడు ఆకాశము కిర్ందనునన్ జలములొకచోటనే కూరచ్బడి ఆరిన నేల 

కనబడును గాకని పలుకగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40 => నేను తళతళలాడు నా ఖడగ్ము నూరి నాచేత నాయ్యమును 

పటుట్కొనినయెడల నా శతుర్వులకు పర్తీకారము కలుగజేసెదను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => యెహోవా ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును నీ రాజయ్ ఘనతకొరకు 

ఒక నగరును కటిట్ంచుటకు తగిన జాఞ్నమును తెలివియుగల బుదిధ్మంతుడైన కుమారుని రాజైన 

దావీదునకు దయచేసిన, భూమాయ్కాశములకు సృషిట్కరత్యగు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సుత్తినొందునుగాక. 

కీరత్నలు 106:26 => అపుప్డు అరణయ్ములో వారిని కూలచేయుటకును  

యెషయా 3:7 => అతడు ఆ దినమున కేకవేసినేను సంరక్షణకరత్నుగా ఉండనొలల్ను నాయింట 

ఆహారమేమియు లేదు వసత్రమేమియు లేదు ననున్ జనాధిపతిగా నియమింపరాదనును. 

యెహెజేక్లు 20:23 => మరియు వారు నా విధుల ననుసరింపక నా కటట్డలను తృణీకరించి, నేను 

విధించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచి,  

యెహెజేక్లు 36:7 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులు 

అవమానము నొందుదురని నేను పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

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

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

భరించుదురు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్.  

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 
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పర్కటన 6:16 => బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

వచనము 10 

అంతట నేను ఆ చినన్ పుసత్కమును దూతచేతిలోనుండి తీసికొని దానిని తినివేసితిని; అది నా నోటికి 

తేనెవలె మధురముగా ఉండెను గాని నేను దానిని తినివేసిన తరువాత నా కడుపుకు చేదాయెను 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 11:16 => అంతట దేవుని యెదుట సింహాసనాసీనులగు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు 

సాషాట్ంగపడి దేవునికి నమసాక్రముచేసి 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 
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పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

ఎఫెసీయులకు 3:3 => ఎటల్నగా కీర్సుత్ మరమ్ము దేవదరశ్నమువలన నాకు తెలియపరచబడినదను 

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:4 => మీరు దానిని చదివినయెడల దానినిబటిట్ ఆ కీర్సుత్ మరమ్మునుగూరిచ్ నాకు 

కలిగిన జాఞ్నము గర్హించుకొనగలరు. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 
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ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

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

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21 => అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి 

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

యిరిమ్యా 26:5 => మీరు నా మాటలు విని నేను మీకు నియమించిన ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి 

నడుచుకొనుడనియు, నేను పెందలకడ లేచి పంపుచునన్ నా సేవకులగు పర్వకత్ల మాటలను 

అంగీకరించుడనియు నేను మీకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా మీరు వినకపోతిరి. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  
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దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

1 కొరిందీయులకు 14:2 => ఎందుకనగా భాషతో మాటలాడువాడు మనుషుయ్లతో కాదు దేవునితో 

మాటలాడుచునాన్డు; మనుషుయ్డెవడును గర్హింపడు గాని వాడు ఆతమ్వలన మరమ్ములను 

పలుకుచునాన్డు. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

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

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

వచనము 11 

అపుప్డు వారు నీవు పర్జలనుగూరిచ్యు, జనములనుగూరిచ్యు, ఆ యా భాషలు 

మాటలాడువారినిగూరిచ్యు, అనేకమంది రాజులనుగూరిచ్యు మరల పర్వచింప నగతయ్మని నాతో 

చెపిప్రి. 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 
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యెహెజేక్లు 2:9 => నరపుతుర్డా, వారు తిరుగుబాటు చేసినటుల్ నీవు చేయక నేను నీతో చెపుప్ 

మాటను విని నోరుతెరచి నేనిచుచ్దాని భుజించుము అనెను. 

జెకరాయ్ 5:1 => నేను మరల తేరిచూడగా ఎగిరిపోవు పుసత్కమొకటి నాకు కనబడెను. 

మతత్యి 14:25 => రాతిర్ నాలుగవ జామున ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుచు వారియొదద్కు 

వచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

పర్కటన 5:1 => మరియు లోపటను వెలుపటను వార్త కలిగి, యేడు ముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ 

యొక గర్ంథము సింహాసనమునందు ఆసీసుడై యుండువాని కుడిచేత చూచితిని. 

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

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

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 
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వచనము 1 

మరియు ఒకడుచేతికఱఱ్వంటి కొలకఱఱ్ నాకిచిచ్ నీవు లేచి దేవుని ఆలయమును బలిపీఠమును 

కొలతవేసి, ఆలయములో పూజించువారిని లెకక్పెటుట్ము. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

యిరిమ్యా 15:16 => నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని; సైనయ్ములకధిపతివగు 

యెహోవా, దేవా, నీ పేరు నాకు పెటట్బడెను గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా 

హృదయమునకు ఆనందమును కలుగజేయుచునన్వి. 

యెహెజేక్లు 2:8 => వారు తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక వారు వినినను వినకపోయినను నేను 

సెలవిచిచ్న మాటను నీవు వారికి తెలియజేయుము. 

యెహెజేక్లు 3:1 => మరియు ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, నీకు కనబడినదానిని 

భకిష్ంచుము, ఈ గర్ంథమును భకిష్ంచి ఇశార్యేలీయులయొదద్కు పోయి వారికి పర్కటన చేయుము. 

యెహెజేక్లు 3:2 => నేను నోరు తెరువగా ఆయన ఆ గర్ంథము నాకు తినిపించి 

యెహెజేక్లు 3:3 => నరపుతుర్డా, నేనిచుచ్చునన్ యీ గర్ంథమును ఆహారముగా తీసికొని దానితో నీ 

కడుపు నింపుకొనుమని నాతో సెలవియయ్గా నేను దాని భకిష్ంచితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె 

మధురముగా నుండెను. 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:6 => వాటివలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయుల మీదికి వచుచ్ను. 

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

మొదట ఉండినటే ల్ అవి చూపునకు వికారముగా నుండెను. అంతలో నేను మేలుకొంటిని. 
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సంఖాయ్కాండము 5:18 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ సతరీని నిలువబెటిట్, ఆ సతరీ 

తలముసుకును తీసి, రోష విషయమైన నైవేదయ్మును, అనగా ఆ జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్మును ఆమె 

చేతులలో ఉంచవలెను. శాపము పొందించు చేదునీళుల్ యాజకుని చేతిలో ఉండవలెను.  

యెహెజేక్లు 3:3 => నరపుతుర్డా, నేనిచుచ్చునన్ యీ గర్ంథమును ఆహారముగా తీసికొని దానితో నీ 

కడుపు నింపుకొనుమని నాతో సెలవియయ్గా నేను దాని భకిష్ంచితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె 

మధురముగా నుండెను. 

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

నా దేహములో మనోదుఃఖము గలవాడనైతిని. 

వచనము 2 

ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు 

నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

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

యెహోవాయందు సంతోషించెదను. 

కీరత్నలు 119:103 => నీ వాకయ్ములు నా జిహవ్కు ఎంతో మధురములు అవి నా నోటికి తేనెకంటె 

తీపిగా నునన్వి. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

యెహెజేక్లు 3:3 => నరపుతుర్డా, నేనిచుచ్చునన్ యీ గర్ంథమును ఆహారముగా తీసికొని దానితో నీ 

కడుపు నింపుకొనుమని నాతో సెలవియయ్గా నేను దాని భకిష్ంచితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె 

మధురముగా నుండెను. 

Page  of 841 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యెహెజేక్లు 2:10 => నేను చూచుచుండగా గర్ంథమును పటుట్కొనిన యొక చెయియ్ నాయొదద్కు 

చాపబడెను. ఆయన దాని నాముందర విపప్గా అది లోపటను వెలుపటను వార్యబడినదై యుండెను; 

మహా విలాపమును మనోదుఃఖమును రోదనమును అని అందులో వార్యబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

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

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

సంఖాయ్కాండము 5:18 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ సతరీని నిలువబెటిట్, ఆ సతరీ 

తలముసుకును తీసి, రోష విషయమైన నైవేదయ్మును, అనగా ఆ జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్మును ఆమె 

చేతులలో ఉంచవలెను. శాపము పొందించు చేదునీళుల్ యాజకుని చేతిలో ఉండవలెను.  

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

వచనము 3 

నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని వెయియ్నిన్ 

రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 
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పర్కటన 17:15 => మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన 

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

సూచించును. 

యిరిమ్యా 1:9 => అపుప్డు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముటిట్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇదిగో నేను 

నీ నోట నా మాటలు ఉంచియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 1:10 => పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును, నశింపజేయుటకును పడదోర్యుటకును, 

కటుట్టకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజయ్ములమీదను నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

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

మదయ్పాతర్ను నాచేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నినున్ పంపుచునన్ జనములనిన్టికి దాని తార్గింపుము. 

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

వెఱి ఱ్వాండర్గుదురు. 

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

పంపిన జనములనిన్టికి దాని తార్గించితిని. 

యిరిమ్యా 25:18 => నేటివలెనే పాడుగాను నిరజ్నముగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను 

శాపాసప్దముగాను చేయుటకు యెరూషలేమునకును యూదా పటట్ణములకును దాని 

మహారాజులకును దాని అధిపతులకును తార్గించితిని. 

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

అతని జనులందరును 

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

దేశపు రాజులందరును అషెక్లోనును, గాజయును, ఎకోర్నును అషోడ్దు శేషపువారును 

యిరిమ్యా 25:21 => ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

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

దీవ్పపు రాజులును 
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యిరిమ్యా 25:23 => దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడడ్పుపర్కక్లను 

కతిత్రించుకొనువారందరును 

యిరిమ్యా 25:24 => అరబిదేశపు రాజులందరును అరణయ్ములో నివసించు మిశిర్తజనముల 

రాజులందరును 

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

యిరిమ్యా 25:26 => సమీపమున ఉనన్వారేమి దూరమున ఉనన్వారేమి ఉతత్రదేశముల 

రాజులందరును భూమిమీదనునన్ రాజయ్ములనిన్యు దానిలోనిది తార్గుదురు; షేషకు రాజు వారి 

తరువాత తార్గును. 

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

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీమీదికి పంపబోవు 

యుదధ్ముచేత తార్గి మతిత్లిల్ కకుక్కొనినవారివలెనే యుండి మీరు మరల లేవకుండ పడుదురు. 

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

వారితో ఇటల్నుము మీరు అవశయ్ముగా దాని తార్గవలెనని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును 

రపిప్ంచుచునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 25:30 => కాబటిట్ నీవు ఈ మాటలనిన్టిని వారికి పర్కటించి, ఈలాగు చెపప్వలెను ఉనన్త 

సథ్లములోనుండి యెహోవా గరిజ్ంచుచునాన్డు, తన పరిశుదాధ్లయములోనుండి తన సవ్రమును 

వినిపించుచునాన్డు, తన మంద మేయు సథ్లమునకు విరోధముగా గరిజ్ంచుచునాన్డు, దార్క్షగానుగను 

తొర్కుక్వారివలె అరచుచు ఆయన భూలోక నివాసులకందరికి విరోధముగా ఆరభ్టించుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 25:13 => నేను ఆ దేశమునుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాటలనిన్యు యిరీమ్యా ఈ 

జనములనిన్టినిగూరిచ్ పర్కటింపగా, ఈ గర్ంథములో వార్యబడినదంతయు ఆ దేశముమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 
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యెహెజేక్లు 31:2 => నరపుతుర్డా, నీవు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోతోను అతని సమూహముతోను 

ఇటల్నుము ఘనుడవైన నీవు ఎవనితో సమానుడవు? 

మారుక్ 3:17 => జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; వీరిదద్రికి 

ఆయన బోయనేరెగ్సను పేరు పెటెట్ను; బోయనేరెగ్సు అనగా ఉరిమెడు వారని అరథ్ము. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

వచనము 4 

వీరు భూలోకమునకు పర్భువైన వాని యెదుట నిలుచుచునన్ రెండు ఒలీవచెటుల్ను దీపసత్ంభములునై 

యునాన్రు. 

పర్కటన 21:15 => ఆ పటట్ణమును దాని గుమమ్ములను పార్కారమును కొలుచుటకై నాతో 

మాటలాడువానియొదద్ బంగారు కొలకఱఱ్ యుండెను. 

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

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

యెహెజేక్లు 40:3 => అకక్డికి ఆయన ననున్ తోడుకొనిరాగా ఒక మనుషుయ్డుండెను. ఆయన 

మెరయుచునన్ యితత్డివలె కనబడెను, దారమును కొలకఱఱ్యు చేతపటుట్కొని దావ్రములో ఆయన 

నిలువబడియుండెను.  

యెహెజేక్లు 40:4 => ఆ మనుషుయ్డు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నేను నీకు చూపుచునన్ 

వాటిననిన్టిని కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసుస్లో ఉంచుకొనుము; నేను వాటిని నీకు చూపుటకై 

నీవిచచ్టికి తేబడితివి, నీకు కనబడు వాటిననిన్టిని ఇశార్యేలీయులకు తెలియజేయుము.  

యెహెజేక్లు 40:5 => నేను చూడగా నలుదిశల మందిరముచుటుట్ పార్కారముండెను, మరియు ఆ 

మనుషుయ్నిచేతిలో ఆరు మూరల కొలకఱఱ్యుండెను, పర్తిమూర మూరెడు బెతెత్డు నిడివి గలది, ఆయన 

ఆ కటట్డమును కొలువగా దాని వెడలుప్ను దాని యెతుత్ను బారనన్ర తేలెను. 
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యెహెజేక్లు 42:15 => అతడు లోపటి మందిరమును కొలుచుట ముగించి ననున్ బయటికి 

తోడుకొని తూరుప్తటుట్ చూచు గుమమ్మునకు వచిచ్ చుటుట్ను కొలిచెను. 

యెహెజేక్లు 42:16 => తూరుప్దిశను చుటుట్ను కొలకఱఱ్తో కొలువగా ఐదువందల బారలాయెను. 

యెహెజేక్లు 42:17 => ఉతత్రదిశను చుటుట్ను కొలకఱఱ్తో కొలువగా ఐదువందల బారలును 

యెహెజేక్లు 42:18 => దకిష్ణదిశను కొలకఱఱ్తో కొలువగా ఐదువందల బారలును, 

యెహెజేక్లు 42:19 => పశిచ్మదిశను తిరిగి కొలకఱఱ్తో కొలువగా ఐదువందల బారలును తేలెను. 

యెహెజేక్లు 42:20 => నాలుగుతటుల్ అతడు కొలిచెను; పర్తిషిఠ్తమైన సథ్లమును పర్తిషిఠ్తము కాని 

సథ్లమునుండి పర్తేయ్కపరుచుటకై దానిచుటుట్ నలుదిశల ఐదువందల బారలుగల చచౌచ్కపు గోడ 

కటట్బడియుండెను. 

జెకరాయ్ 2:1 => మరియు నేను తేరిచూడగా కొలనూలుచేత పటుట్కొనిన యొకడు నాకు కనబడెను. 

జెకరాయ్ 2:2 => నీవెకక్డికి పోవుచునాన్వని నేనతని నడుగగా అతడు యెరూషలేము యొకక్ 

వెడలుప్ను పొడుగును ఎంతైనది కొలిచి చూడబోవుచునాన్ననెను. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

గలతీయులకు 6:15 => కొర్తత్సృషిట్ పొందుటయే గాని సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు. 

గలతీయులకు 6:16 => ఈ పదధ్తిచొపుప్న నడుచుకొను వారికందరికి, అనగా దేవుని 

ఇశార్యేలునకు సమాధానమును కృపయు కలుగును గాక. 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 
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పర్కటన 10:3 => సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన 

ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబద్ములు పలికెను. 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

సంఖాయ్కాండము 33:18 => హజేరోతులోనుండి బయలుదేరి రితామ్లో దిగిరి. 

యెహెజేక్లు 40:1 => మనము చెరలోనికి వచిచ్న యిరువదియైదవ సంవతస్రము మొదటి నెల 

పదియవ దినమున, అనగా పటట్ణము కొలల్పోయిన పదునాలుగవ సంవతస్రమున ఆ దినముననే 

యెహోవా హసత్ము నా మీదికి రాగా ఆయన ననున్ పటట్ణమునకు తోడుకొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 48:35 => దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా 

యుండు సథ్లమని నాటనుండి ఆ పటట్ణమునకు పేరు. 

1 కొరిందీయులకు 3:16 => మీరు దేవుని ఆలయమైయునాన్రనియు, దేవుని ఆతమ్ మీలో 

నివసించుచునాన్డనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 3:17 => ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల దేవుడు వానిని 

పాడుచేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది; మీరు ఆ ఆలయమైయునాన్రు. 

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

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:21 => పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు 

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 
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ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

యెషయా 64:10 => నీ పరిశుదధ్ పటట్ణములు బీటి భూములాయెను సీయోను బీడాయెను 

యెరూషలేము పాడాయెను. 

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

మందిరపు పరిశుదధ్ సథ్లములలోనికి వచిచ్యునాన్రు మా ముఖములు తెలల్బోవుచునన్వి  

యెహెజేక్లు 41:1 => తరువాత అతడు ననున్ ఆలయమునకు తోడుకొనివచిచ్ దాని సత్ంభములను 

కొలిచెను. ఇరుపర్కక్ల అవి ఆరు మూరలాయెను, ఇది గుడారపు వెడలుప్. 

యెహెజేక్లు 42:16 => తూరుప్దిశను చుటుట్ను కొలకఱఱ్తో కొలువగా ఐదువందల బారలాయెను. 

యెహెజేక్లు 47:3 => ఆ మనుషుయ్డు కొలనూలు చేతపటుట్కొని తూరుప్ మారగ్మున బయలువెళిల్ 

వెయియ్ మూరలు కొలిచి ఆ నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ చీలమండ లోతుండెను.  

ఆమోసు 7:7 => మరియు యెహోవా తాను మటట్పుగుండుచేత పటుట్కొని గుండుపెటిట్ చకక్గా 

కటట్బడిన యొక గోడమీద నిలువబడి ఇటుల్ దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. 

వచనము 5 

ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు వెడలి వారి 

శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల ఆలాగున వాడు 

చంపబడవలెను. 
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యెహెజేక్లు 40:17 => అతడు బయటి ఆవరణములోనికి ననున్ తీసికొనిరాగా అచచ్ట గదులును 

చఎ టా్యు కనబడెను. చఎ టా్మీద ముపప్ది చినన్గదులు ఏరప్డియుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:18 => ఈ చఎ టా్ గుమమ్ములవరకుండి వాటి వెడలుప్న సాగియుండెను. అది కిర్ంది 

చఎ టా్ ఆయెను. 

యెహెజేక్లు 40:19 => కిర్ంది గుమమ్ము మొదలుకొని లోపలి ఆవరణమువరకు ఆయన వెడలుప్ 

కొలువగా ఇది తూరుప్నను ఉతత్రమునను నూరు మూరలాయెను. 

యెహెజేక్లు 40:20 => మరియు ఉతత్రపువైపున బయటి ఆవరణము చూచుచుండు గుమమ్పు 

నిడివిని వెడలుప్ను 

యెహెజేక్లు 42:20 => నాలుగుతటుల్ అతడు కొలిచెను; పర్తిషిఠ్తమైన సథ్లమును పర్తిషిఠ్తము కాని 

సథ్లమునుండి పర్తేయ్కపరుచుటకై దానిచుటుట్ నలుదిశల ఐదువందల బారలుగల చచౌచ్కపు గోడ 

కటట్బడియుండెను. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

కీరత్నలు 79:1 => దేవా, అనయ్జనులు నీ సావ్సథ్య్ములోనికి చొరబడియునాన్రు వారు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును అపవితర్పరచియునాన్రు యెరూషలేమును పాడుదిబబ్లుగా చేసియునాన్రు. 

విలాపవాకయ్ములు 1:10 => దాని మనోహరమైన వసుత్వులనిన్యు శతుర్వులచేతిలో చికెక్ను నీ 

సమాజములో పర్వేశింపకూడదని యెవరినిగూరిచ్ ఆజాఞ్పించితివో ఆ జనములవారు దాని 

పరిశుదధ్సథ్లమున పర్వేశించియుండుట అది చూచుచునేయునన్ది  

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => కాగా వాడు తన సొంతకాలమందు బయలుపరచబడవలెనని వానిని 

అడడ్గించునది ఏదో అది మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడడ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడడ్గించును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 
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1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరుఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 3:6 => పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెలల్పుప్డును 

నేరుచ్కొనుచునన్ను,  

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 
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యెషయా 48:2 => వారు మేము పరిశుదధ్ పటట్ణసుథ్లమను పేరు పెటుట్కొని ఇశార్యేలు దేవుని 

ఆశర్యించుదురు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

యెషయా 52:1 => సీయోనూ, లెముమ్ లెముమ్, నీ బలము ధరించుకొనుము పరిశుదధ్ పటట్ణమైన 

యెరూషలేమా, నీ సుందర వసత్రములను ధరించుకొనుము ఇకమీదట సునన్తిపొందని వాడొకడైనను 

అపవితుర్డొకడైనను నీ లోపలికి రాడు.  

మతత్యి 4:5 => అంతట అపవాది పరిశుదధ్ పటట్ణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ 

శిఖరమున ఆయనను నిలువబెటిట్ 

మతత్యి 27:53 => వారు సమాధులలోనుండి బయటికి వచిచ్ ఆయన లేచిన తరువాత పరిశుదధ్ 

పటట్ణములో పర్వేశించి అనేకులకు అగపడిరి. 

దానియేలు 7:19 => ఇనుపదంతములును ఇతిత్డి గోళుల్ను గల ఆ నాలుగవ జంతువు సంగతి 

ఏమైనదని నేను తెలిసికొనగోరితిని; అది యెనన్టికి భినన్మును మిగుల భయంకరమునై, సమసత్మును 

పగులగొటుట్చు మింగుచు మిగిలిన దానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

మతత్యి 5:13 => మీరు లోకమునకు ఉపప్యి యునాన్రు. ఉపుప్ నిసాస్రమైతే అది దేనివలన 

సారము పొందును? అది బయట పారవేయబడి మనుషుయ్లచేత తొర్కక్బడుటకే గాని మరి దేనికిని 

పనికిరాదు. 
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హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  

పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

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

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

సంఖాయ్కాండము 14:34 => మీరు ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన నలుబది దినముల లెకక్ 

పర్కారము దినమునకు ఒక సంవతస్రము చొపుప్న నలుబది సంవతస్రములు మీ దోషశిక్షను భరించి 

నేను మిముమ్ను రోసివేసినటుట్ తెలిసికొందురు. 

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

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

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

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 
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దానియేలు 12:12 => వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దియైదు దినములు తాళుకొని 

కనిపెటుట్కొనువాడు ధనుయ్డు. 

లేవీయకాండము 14:45 => కాబటిట్ అతడు ఆ యింటిని దాని రాళల్ను కఱఱ్లను సునన్మంతటిని 

పడగొటిట్ంచి ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమునకు వాటిని మోయించి పారబోయింపవలెను. 

1 రాజులు 6:36 => మరియు లోపలనునన్ సాలను మూడు వరుసలను చెకిక్న రాళల్తోను ఒక 

వరుసను దేవదారు దూలములతోను కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 18:1 => అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ 

ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై నేను భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళిల్ అహాబును 

దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా, 

నెహెమాయ్ 11:18 => పరిశుదధ్ పటట్ణములో ఉనన్ లేవీయులందరు రెండువందల ఎనుబది 

నలుగురు. 

కీరత్నలు 74:3 => శతుర్వులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనునన్ సమసత్మును పాడుచేసియునాన్రు నితయ్ము 

పాడైయుండు చోటల్కు విజయము చేయుము. 

కీరత్నలు 102:23 => నేను పర్యాణము చేయుచుండగా ఆయన నాబలము కుర్ంగజేసెను నా 

దినములు కొదిద్పరచెను. 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

యెషయా 1:21 => అయోయ్, నమమ్కమైన నగరము వేశయ్ ఆయెనే! అది నాయ్యముతో 

నిండియుండెను నీతి దానిలో నివసించెను ఇపుప్డైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమునాన్రు.  

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 
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యెషయా 16:4 => నేను వెలివేసినవారిని నీతో నివసింపనిముమ్ దోచుకొనువారు వారిమీదికి 

రాకుండునటుల్ మోయాబీయులకు ఆశర్యముగా ఉండుము బలాతాక్రులు ఓడిపోయిరి సంహారము 

మానిపోయెను. అణగదొర్కుక్వారు దేశములో లేకుండ నశించిరి.  

యెషయా 20:3 => యెహోవానా సేవకుడైన యెషయా ఐగుపుత్నుగూరిచ్యు కూషునుగూరిచ్యు 

సూచనగాను సాదృశయ్ముగాను మూడు సంవతస్రములు దిగంబరియై జోడు లేకయే నడచుచునన్ 

పర్కారము 

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

పరిగెపండల్ను ఏరుకొనునపుప్డును జరుగునటుల్గా భూమిమధయ్ జనములలో జరుగును.  

యెషయా 28:3 => తార్గుబోతులగు ఎఫార్యిమీయుల అతిశయ కిరీటము కాళల్తో తొర్కక్బడును. 

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

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

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

యెషయా 60:15 => నీవు విసరిజ్ంపబడుటనుబటిట్యు దేవ్షింపబడుటనుబటిట్యు ఎవడును నీ 

మారగ్మున దాటిపోవుటలేదు . నినున్ శాశవ్త శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు 

సంతోషకారణముగాను చేసెదను.  

యెషయా 63:18 => నీ పరిశుదధ్ జనులు సవ్లప్కాలమే దేశమును అనుభవించిరి మా శతుర్వులు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును తొర్కిక్యునాన్రు.  

యెషయా 64:10 => నీ పరిశుదధ్ పటట్ణములు బీటి భూములాయెను సీయోను బీడాయెను 

యెరూషలేము పాడాయెను. 

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

తొర్కిక్వేసియునాన్రు; నాకిషట్మైన పొలమును పాడుగాను ఎడారిగాను చేసియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:21 => నీ నామమునుబటిట్ మముమ్ను తోర్సివేయకుము, పర్శసత్మైన నీ 

సింహాసనమును అవమానపరచకుము, మాతో నీవు చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని 

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

మందిరపు పరిశుదధ్ సథ్లములలోనికి వచిచ్యునాన్రు మా ముఖములు తెలల్బోవుచునన్వి  

యెహెజేక్లు 4:6 => ఆ దినములు గడచిన తరువాత కుడిపర్కక్ను పండుకొనియుండి నలువది 

దినములు యూదావారి దోషమును భరింపవలెను, సంవతస్రమొకటింటికి ఒక దినము చొపుప్న నేను 

నిరణ్యించియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 41:1 => తరువాత అతడు ననున్ ఆలయమునకు తోడుకొనివచిచ్ దాని సత్ంభములను 

కొలిచెను. ఇరుపర్కక్ల అవి ఆరు మూరలాయెను, ఇది గుడారపు వెడలుప్. 

యెహెజేక్లు 42:1 => అతడు ఉతత్రమారగ్ముగా ననున్ నడిపించి బయటి ఆవరణములోనికి 

తోడుకొని వచిచ్ ఖాలీ చోటునకును ఉతత్రముననునన్ కటట్డమునకును ఎదురుగానునన్ గదుల దగగ్ర 

నిలిపెను. 

యెహెజేక్లు 42:16 => తూరుప్దిశను చుటుట్ను కొలకఱఱ్తో కొలువగా ఐదువందల బారలాయెను. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 8:14 => అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఆలయ పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

మారుక్ 13:2 => అందుకు యేసు ఈ గొపప్ కటట్డములు చూచుచునాన్వే; రాతిమీదరాయి 

యొకటియైన ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని అతనితో చెపెప్ను. 
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లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 21:15 => ఆ పటట్ణమును దాని గుమమ్ములను పార్కారమును కొలుచుటకై నాతో 

మాటలాడువానియొదద్ బంగారు కొలకఱఱ్ యుండెను. 

వచనము 6 

తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు వారికి అధికారము 

కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, నానావిధములైన తెగుళల్తో 

భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 
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1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

సంఖాయ్కాండము 11:26 => ఆ మనుషుయ్లలో నిదద్రు పాళెములో నిలిచియుండిరి; వారిలో ఒకని 

పేరు ఎలాద్దు, రెండవవాని పేరు మేదాదు; వారి మీదను ఆతమ్ నిలిచియుండెను; వారు 

వార్యబడినవారిలోను ఉండియు వారు గుడారమునకు వెళల్క తమ పాళెములోనే పర్వచించిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:6 => ఒకక్ సాకిష్ మాటమీద వానికి విధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:15 => ఒకడు చేయు సమసత్ పాపములలో ఏ అపరాధమునుగూరిచ్యే 

గాని యే పాపమునుగూరిచ్యే గాని ఒక సాకిష్యొకక్ సాక్షయ్మును అంగీకరింపకూడదు. ఇదద్రు సాకుష్ల 

మాటమీదనైనను ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనైనను పర్తి సంగతి సిథ్రపరచబడును. 

మతత్యి 18:16 => అతడు విననియెడల, ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల నోట పర్తి మాట 

సిథ్రపరచబడునటుల్ నీవు ఒకరినిదద్రిని వెంటబెటుట్కొని అతనియొదద్కు పొముమ్. 

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 
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లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 
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ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళిల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

ఎసేత్రు 4:2 => రాజు గుమమ్ము ఎదుటికి వచెచ్ను; గోనె కటుట్కొనినవాడు రాజు గుమమ్మున 

పర్వేశింపకూడదనన్ ఆజఞ్ కలదు. 

యోబు 16:15 => నా చరమ్ముమీద నేను గోనెపటట్ కూరుచ్కొంటిని నా కొముమ్ను ధూళితో 

మురికిచేసితిని. 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

విలాపవాకయ్ములు 2:10 => సీయోనుకుమారి పెదద్లు మౌనులై నేలకూరుచ్ందురు తలలమీద 

బుగిగ్పోసికొందురు గోనెపటట్ కటుట్కొందురు యెరూషలేము కనయ్కలు నేలమటుట్కు తలవంచుకొందురు.  

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

యోహాను 3:7 => మీరు కొర్తత్గా జనిమ్ంపవలెనని నేను నీతో చెపిప్నందుకు ఆశచ్రయ్పడవదుద్. 

యోహాను 3:8 => గాలి తన కిషట్మైన చోటను విసరును; నీవు దాని శబద్ము విందువేగాని అది 

యెకక్డనుండి వచుచ్నో యెకక్డికి పోవునో నీకు తెలియదు. ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచిన పర్తివాడును 

ఆలాగే యునాన్డనెను. 

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

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

సంఖాయ్కాండము 14:34 => మీరు ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన నలుబది దినముల లెకక్ 

పర్కారము దినమునకు ఒక సంవతస్రము చొపుప్న నలుబది సంవతస్రములు మీ దోషశిక్షను భరించి 

నేను మిముమ్ను రోసివేసినటుట్ తెలిసికొందురు. 
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సంఖాయ్కాండము 35:30 => ఎవడైనను ఒకని చావగొటిట్నయెడల సాకుష్ల నోటిమాటవలన ఆ 

నరహంతకునికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. ఒక సాకిష్మాటమీదనే యెవనికిని మరణశిక్ష 

విధింపకూడదు. 

1 రాజులు 20:31 => అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి 

గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు 

అందుకు సమమ్తించెను. 

2 రాజులు 1:8 => అందుకు వారు అతడు గొంగళి ధరించుకొని నడుమునకు తోలుదటిట్ 

కటుట్కొనినవాడని పర్తుయ్తత్రమియయ్గా ఆ మనుషుయ్డు తిషీబ్యుడైన ఏలీయా అని అతడు చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 37:18 => నిరోద్షుల చరయ్లను యెహోవా గురిత్ంచుచునాన్డు వారి సావ్సథ్య్ము సదాకాలము 

నిలుచును. 

కీరత్నలు 44:22 => నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము వధింపబడుచునాన్ము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని 

మేము ఎంచబడుచునాన్ము  

కీరత్నలు 94:5 => యెహోవా చూచుటలేదు యాకోబు దేవుడు విచారించుటలేదు అనుకొని 

కీరత్నలు 137:1 => బబులోను నదులయొదద్ కూరుచ్ండియునన్పుప్డు మనము సీయోనును జాఞ్పకము 

చేసికొని యేడుచ్ చుంటిమి. 

సామెతలు 22:12 => యెహోవా చూపులు జాఞ్నము గలవానిని కాపాడును. విశావ్సఘాతకుల 

మాటలు ఆయన వయ్రథ్ము చేయును. 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

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

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  
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యెషయా 20:2 => ఆ కాలమున యెహోవా ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా దావ్రా ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను నీవు పోయి నీ నడుముమీది గోనెపటట్ విపిప్ నీ పాదములనుండి జోళుల్ తీసివేయుము. 

అతడాలాగు చేసి దిగంబరియై జోళుల్ లేకయే నడచుచుండగా 

యెషయా 20:3 => యెహోవానా సేవకుడైన యెషయా ఐగుపుత్నుగూరిచ్యు కూషునుగూరిచ్యు 

సూచనగాను సాదృశయ్ముగాను మూడు సంవతస్రములు దిగంబరియై జోడు లేకయే నడచుచునన్ 

పర్కారము 

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

పరిగెపండల్ను ఏరుకొనునపుప్డును జరుగునటుల్గా భూమిమధయ్ జనములలో జరుగును.  

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

యెషయా 66:10 => యెరూషలేమును పేర్మించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో సంతోషించుడి 

ఆనందించుడి. ఆమెనుబటిట్ దుఃఖించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో ఉతస్హించుడి  

యిరిమ్యా 1:10 => పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును, నశింపజేయుటకును పడదోర్యుటకును, 

కటుట్టకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజయ్ములమీదను నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 48:37 => నిశచ్యముగా పర్తి తల బోడియాయెను పర్తి గడడ్ము గొరిగింపబడెను 

చేతులనిన్టిమీద నరుకులును నడుములమీద గోనెపటట్యు నునన్వి.  

యెహెజేక్లు 4:6 => ఆ దినములు గడచిన తరువాత కుడిపర్కక్ను పండుకొనియుండి నలువది 

దినములు యూదావారి దోషమును భరింపవలెను, సంవతస్రమొకటింటికి ఒక దినము చొపుప్న నేను 

నిరణ్యించియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 43:3 => నాకు కనబడు దరశ్నము, పటట్ణమును నాశము చేయుటకై నేను రాగా నాకు 

కనబడిన దరశ్నమువలె నుండెను. మరియు కెబారు నది దగగ్ర నాకు కనబడిన దరశ్నమువంటి 

దరశ్నములు నాకు కనబడగా నేను సాగిలబడితిని.  
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దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 8:14 => అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఆలయ పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

జెకరాయ్ 13:4 => ఆ దినమున తాము పలికిన పర్వచనములను బటిట్యు, తమకు కలిగిన 

దరశ్నమును బటిట్యు పర్వకత్లు సిగుగ్పడి ఇకను మోసపుచచ్కూడదని గొంగళి ధరించుట 

మానివేయుదురు. 

జెకరాయ్ 14:6 => యెహోవా, ఆ దినమున పర్కాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు 

లేకపోవును. 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

మతత్యి 11:8 => సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనన్ మనుషుయ్నా? ఇదిగో సనన్పు బటట్లు 

ధరించుకొనువారు రాజగృహములలో నుందురు గదా. 

మారుక్ 6:7 => ఆయన పండెర్ండుగురు శిషుయ్లను తనయొదద్కు పిలిచి, వారిని ఇదద్రిదద్రినిగా 

పంపుచు, అపవితార్తమ్లమీద వారికధికారమిచిచ్ 
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లూకా 7:19 => అంతట యోహాను తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము 

మరియొకని కొరకు కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు వారిని పర్భువు నొదద్కు పంపెను. 

లూకా 10:1 => అటుతరువాత పర్భువు డెబబ్దిమంది యితరులను నియమించి, తాను వెళల్బోవు 

పర్తి ఊరికిని పర్తిచోటికిని తనకంటె ముందు ఇదద్రిదద్రినిగా పంపెను. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

యోహాను 8:17 => మరియు ఇదద్రు మనుషుయ్ల సాక్షయ్ము సతయ్మని మీ ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

రోమీయులకు 9:2 => కీర్సుత్నందు నిజమే చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుట లేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:20 => పర్వచించుటను నిరల్క్షయ్ము చేయకుడి.  

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

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

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

వచనము 7 

వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము వారితో యుదధ్ము 

చేసి జయించి వారిని చంపును. 

కీరత్నలు 52:8 => నేనైతే దేవుని మందిరములో పచచ్ని ఒలీవ చెటుట్వలె నునాన్ను నితయ్ము దేవుని 

కృపయందు నమిమ్కయుంచుచునాన్ను  

యిరిమ్యా 11:16 => అది చకక్ని ఫలముగల పచచ్ని ఒలీవ చెటట్ని యెహోవా నీకు పేరు పెటెట్ను; 

గొపప్ తుపాను ధవ్నితో దానిమీద మంటపెటట్గా దాని కొమమ్లు విరిగిపోవుచునన్వి.  

జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 

జెకరాయ్ 4:3 => మరియు రెండు ఒలీవచెటుల్ దీపసత్ంభమునకు కుడిపర్కక్ ఒకటియు ఎడమపర్కక్ 

ఒకటియు కనబడుచునన్వని చెపిప్ 

జెకరాయ్ 4:11 => దీపసత్ంభమునకు ఇరుపర్కక్లనుండు ఈ రెండు ఒలీవచెటుల్ ఏమిటివనియు, 

జెకరాయ్ 4:12 => రెండు బంగారపు కొముమ్లలోనుండి సువరణ్ తైలమును కుమమ్రించు ఒలీవ 

చెటల్కునన్ రెండు కొమమ్లును ఏమిటివనియు నేనతనిని నడుగగా 

జెకరాయ్ 4:13 => అతడు నాతో ఇవేమిటివని నీకు తెలియదా యనెను నా యేలినవాడా, నాకు 

తెలియదని నేననగా 

జెకరాయ్ 4:14 => అతడు వీరిదద్రు సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవాయొదద్ నిలువబడుచు తైలము 

పోయువారై యునాన్రనెను. 
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రోమీయులకు 11:17 => అయితే కొమమ్లలో కొనిన్ విరిచివేయబడి, అడవి ఒలీవ కొమమ్వైయునన్ 

నీవు వాటిమధయ్న అంటుకటట్బడి, ఒలీవచెటుట్యొకక్ సారవంతమైన వేరులో వాటితో కలిసి 

పాలుపొందినయెడల, ఆ కొమమ్లపైన  

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

మతత్యి 5:14 => మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు; కొండమీదనుండు పటట్ణము మరుగై 

యుండనేరదు. 

మతత్యి 5:15 => మనుషుయ్లు దీపము వెలిగించి కుంచము కిర్ంద పెటట్రు కాని అది యింటనుండు 

వారికందరికి వెలుగిచుచ్టకై దీపసత్ంభము మీదనే పెటుట్దురు. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

లూకా 11:33 => ఎవడును దీపము వెలిగించి, చాటుచోటునైనను కుంచముకిర్ందనైనను పెటట్డు 

గాని, లోపలికి వచుచ్వారికి వెలుగు కనబడుటకు దీపసత్ంభము మీదనే పెటుట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8 => నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ 

దీవించుటకును, లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను. 

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

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

నిరగ్మకాండము 8:22 => మరియు భూలోకములో నేనే యెహోవాను అని నీవు తెలిసికొనునటుల్, ఆ 

దినమున నేను నా పర్జలు నివసించుచునన్ గోషెను దేశమును వినాయించెదను, అకక్డ ఈగల 

గుంపులుండవు. 
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యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

మీకా 4:13 => సీయోను కుమారీ, నీ శృంగము ఇనుపదిగాను నీ డెకక్లు ఇతత్డివిగాను నేను 

చేయుచునాన్ను, లేచి కళల్ము తొర్కుక్ము, అనేక జనములను నీవు అణగదొర్కుక్దువు, వారికి దొరికిన 

లాభమును నేను యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచుదును, వారి ఆసిత్ని సరవ్లోకనాధునికి పర్తిషిట్ంచుదును. 

జెకరాయ్ 4:14 => అతడు వీరిదద్రు సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవాయొదద్ నిలువబడుచు తైలము 

పోయువారై యునాన్రనెను. 

నిరగ్మకాండము 27:20 => మరియు దీపము నితయ్ము వెలిగించునటుల్ పర్దీపమునకు దంచి తీసిన 

అచచ్ము ఒలీవల నూనె తేవలెనని ఇశార్యేలీయుల కాజాఞ్పించుము. 

లేవీయకాండము 24:4 => అతడు నిరమ్లమైన దీపవృక్షముమీద పర్దీపములను యెహోవా సనిన్ధిని 

నితయ్ము చకక్పరచవలెను. 

జెకరాయ్ 4:12 => రెండు బంగారపు కొముమ్లలోనుండి సువరణ్ తైలమును కుమమ్రించు ఒలీవ 

చెటల్కునన్ రెండు కొమమ్లును ఏమిటివనియు నేనతనిని నడుగగా 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 11:25 => మీకు ఒకనిమీద విరోధమేమైనను కలిగియునన్యెడల, మీరు నిలువబడి పార్రథ్న 

చేయునపుప్డెలల్ను వాని క్షమించుడి. 

మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

లూకా 8:16 => ఎవడును దీపము ముటిట్ంచి పాతర్తో కపిప్వేయడు, మంచము కిర్ంద పెటట్డు గాని, 

లోపలికి వచుచ్వారికి వెలుగు అగపడవలెనని దీపసత్ంభముమీద దానిని పెటుట్ను. 

వచనము 8 
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వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన రూపముగా సొదొమ 

అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:28 => మోషే ఈ సమసత్ కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్ 

పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:30 => అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో 

పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును 

మింగివేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:31 => అతడు ఆ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించగానే వారి కిర్ంది నేల 

నెరవిడిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:33 => వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో పాతాళములో కూలిరి; 

భూమి వారిని మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 
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2 రాజులు 1:11 => మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని 

యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచిచ్  దైవజనుడా , తవ్ రగా దిగిరమమ్ ని రాజు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 1:12 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని చెపప్గా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగిన్ దిగి వానిని వాని 

యేబదిమందిని దహించెను. 

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

దహించెను 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యిరిమ్యా 1:10 => పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును, నశింపజేయుటకును పడదోర్యుటకును, 

కటుట్టకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజయ్ములమీదను నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 5:14 => కావున సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు వారు ఈ మాటలు పలికినందున నా వాకయ్ములు వారిని కాలుచ్నటుల్ నీ నోట 

వాటిని అగిన్గాను ఈ జనమును కటెట్లుగాను నేను చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 43:3 => నాకు కనబడు దరశ్నము, పటట్ణమును నాశము చేయుటకై నేను రాగా నాకు 

కనబడిన దరశ్నమువలె నుండెను. మరియు కెబారు నది దగగ్ర నాకు కనబడిన దరశ్నమువంటి 

దరశ్నములు నాకు కనబడగా నేను సాగిలబడితిని.  

హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 
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బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

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

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 12:18 => సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ దినమున 

ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళిల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

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

కాలిచ్వేయుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 23:29 => నా మాట అగిన్వంటిదికాదా? బండను బదద్లుచేయు సుతెత్వంటిది కాదా? 

దానియేలు 10:2 => ఆ దినముల యందు దానియేలను నేను మూడు వారములు 

దుఃఖపార్పుత్డనైతిని. 
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మారుక్ 11:18 => శాసు త్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 

లూకా 10:19 => ఇదిగో పాములను తేళల్ను తొర్కుక్టకును శతుర్వు బలమంతటిమీదను మీకు 

అధికారము అనుగర్హించియునాన్ను; ఏదియు మీకెంతమాతర్మును హానిచేయదు. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడడ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

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

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

వచనము 9 

మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, జనములకును 

సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి శవములను సమాధిలో 

పెటట్నియయ్రు. 

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

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 
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జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 7:1 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 12:28 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇకను ఆలసయ్ములేక నేను చెపిప్న 

మాటలనిన్యు జరుగును, నేను చెపిప్నమాట తపప్కుండ జరుగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 12:14 => మరియు వారికి సహాయులై వచిచ్నవారినందరిని అతని దండువారినందరిని 

నేను నలుదికుక్ల చెదరగొటిట్ కతిత్దూసి వారిని తరిమెదను 

కీరత్నలు 105:26 => ఆయన తన సేవకుడైన మోషేను తాను ఏరప్రచుకొనిన అహరోనును పంపెను. 

కీరత్నలు 105:27 => వారు ఐగుపీత్యుల మధయ్ను ఆయన సూచక కిర్యలను హాము దేశములో 

మహతాక్రయ్ములను జరిగించిరి 

కీరత్నలు 105:28 => ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి కమమ్జేసెను వారు ఆయన మాటను 

ఎదిరింపలేదు. 

కీరత్నలు 105:29 => ఆయన వారి జలములను రకత్ముగా మారెచ్ను వారి చేపలను చంపెను. 

కీరత్నలు 105:30 => వారి దేశములో కపప్లు నిండెను అవి వారి రాజుల గదులలోనికి వచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 105:31 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జోరీగలు పుటెట్ను వారి పార్ంతములనిన్టిలోనికి దోమలు 

వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 105:32 => ఆయన వారిమీద వడగండల్ వాన కురిపించెను. వారి దేశములో అగిన్జావ్లలు 

పుటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 105:33 => వారి దార్క్షతీగెలను వారి అంజూరపు చెటల్ను పడగొటెట్ను వారి 

పార్ంతములయందలి వృక్షములను విరుగకొటెట్ను. 

కీరత్నలు 105:34 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా పెదద్ మిడతలును లెకక్లేని చీడపురుగులును వచెచ్ను, 

కీరత్నలు 105:35 => అవి వారిదేశపు కూరచెటల్నిన్టిని వారి భూమి పంటలను తినివేసెను. 

కీరత్నలు 105:36 => వారి దేశమందలి సమసత్ జేయ్షుఠ్లను వారి పర్థమ సంతానమును ఆయన 

హతము చేసెను. 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

1 సమూయేలు 12:18 => సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ దినమున 

ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి 

1 రాజులు 8:35 => మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వరష్ము లేకపోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును ఒపుప్కొని తమ 

పాపములను విడిచి యీ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 18:1 => అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ 

ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై నేను భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళిల్ అహాబును 

దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:26 => వారు నీ దృషిట్యెదుట పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వాన కురియకునన్పుప్డు, వారు ఈ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్నచేసి నీ నామమును ఒపుప్కొని, నీవు 

వారిని శర్మపెటిట్నపుప్డు వారు తమ పాపములను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:13 => వాన కురియకుండ నేను ఆకాశమును మూసివేసినపుప్డే గాని, 

దేశమును నాశనము చేయుటకు మిడతలకు సెలవిచిచ్నపుప్డే గాని, నా జనులమీదికి తెగులు 

రపిప్ంచినపుప్డే గాని, 

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

పర్వహింపనియయ్గా అవి భూమిని ముంచివేయును. 

యోబు 37:12 => ఆయనవలన నడిపింపబడినవై నరులకు నివాసయోగయ్మైన భూగోళము మీద 

మెరుపును మేఘములును సంచారము చేయును ఆయన వాటికి ఆజాఞ్పించునది యావతుత్ను అవి 

నెరవేరుచ్ను  

యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళిల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యెషయా 55:10 => వరష్మును హిమమును ఆకాశమునుండి వచిచ్ అకక్డికి ఏలాగు మరలక 

భూమిని తడిపి వితుత్వానికి వితత్నమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగిరిచ్ 

వరిధ్లుల్నటుల్ చేయునో ఆలాగే నా నోటనుండి వచుచ్ వచనమును ఉండును 

యిరిమ్యా 5:14 => కావున సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు వారు ఈ మాటలు పలికినందున నా వాకయ్ములు వారిని కాలుచ్నటుల్ నీ నోట 

వాటిని అగిన్గాను ఈ జనమును కటెట్లుగాను నేను చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 5:24 => వారురండి మన దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుందము, 

ఆయనే తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును దాని దాని కాలమున కురిపించువాడు గదా; 

నిరణ్యింపబడిన కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రపిప్ంచునని తమ మనసుస్లో అనుకొనరు. 
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ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

మతత్యి 16:19 => పరలోకరాజయ్ము యొకక్ తాళపుచెవులు నీకిచెచ్దను, నీవు భూలోకమందు దేని 

బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విపుప్దువో అది 

పరలోకమందును విపప్బడునని అతనితో చెపెప్ను. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

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

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

వచనము 10 

ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి చూచి 

సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

లూకా 13:32 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళిల్, ఆ నకక్తో ఈలాగు చెపుప్డి ఇదిగో నేడును 

రేపును నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చు (రోగులను) సవ్సథ్పరచుచునుండి మూడవ దినమున పూరణ్సిదిధ్ 

పొందెదను. 
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యోహాను 17:4 => చేయుటకు నీవు నాకిచిచ్న పని నేను సంపూరణ్ముగా నెరవేరిచ్ భూమిమీద నినున్ 

మహిమపరచితిని. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

పర్కటన 17:7 => ఆ దూత నాతో ఇటల్నెను నీవేల ఆశచ్రయ్పడితివి? యీ సతరీనిగూరిచ్న మరమ్మును, 

ఏడు తలలును పది కొముమ్లును గలిగి దాని మోయుచునన్ కూర్రమృగమునుగూరిచ్న మరమ్మును నేను 

నీకు తెలిపెదను. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 
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భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

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

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 
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పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

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

పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూరుప్ తటుట్నకును పడమటి తటుట్వకును నడిమికి విడిపోయి సగము 

కొండ ఉతత్రపు తటుట్నకును సగముకొండ దకిష్ణపు తటుట్నకును జరుగును గనుక విశాలమైన లోయ 

యొకటి యేరప్డును. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

జెకరాయ్ 14:6 => యెహోవా, ఆ దినమున పర్కాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు 

లేకపోవును. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

జెకరాయ్ 14:8 => ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి సగము తూరుప్ 

సముదర్మునకును సగము పడమటి సముదర్మునకును దిగును . వేసవికాలమందును 

చలికాలమందును ఆలాగుననే జరుగును. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

జెకరాయ్ 14:10 => యెరూషలేము బెనాయ్మీను గుమమ్మునుండి మూలగుమమ్ము వరకును, అనగా 

మొదటి గుమమ్పు కొనవరకును, హననేయ్లు గుమమ్మునుండి రాజు గానుగుల వరకును వాయ్పించును, 
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మరియు గెబనుండి యెరూషలేము దకిష్ణపుతటుట్న నునన్ రిమోమ్ను వరకు దేశమంతయు మైదానముగా 

ఉండును, 

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

కలుగదు, యెరూషలేము నివాసులు నిరభ్యముగా నివసింతురు. 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

జెకరాయ్ 14:13 => ఆ దినమున యెహోవా వారిలో గొపప్ కలోల్లము పుటిట్ంపగా వారందరు 

ఒకరికొకరు విరోధులై ఒకరిమీద నొకరు పడుదురు. 

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

వసత్రములును చుటుట్నునన్ అనయ్జనులందరి ఆసిత్యంతయు విసాత్రముగా కూరచ్బడును. 

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

గారద్భముల మీదను దండుపాళెములో ఉనన్ పశువులనిన్టి మీదను తెగుళుల్ పడును. 

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

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

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

వరష్ము లేకపోవును, పరణ్శాలపండుగ ఆచరించుటకై రాని అనయ్జనులకు తాను నియమించిన 

తెగులుతో యెహోవా వారిని మొతుత్ను. 

జెకరాయ్ 14:19 => ఐగుపీత్యులకును, పరణ్శాలపండుగ ఆచరించుటకు రాని అనయ్జనులకందరికిని 

రాగల శిక్ష యిదే. 
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జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళె ల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

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

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

కీరత్నలు 35:19 => నిరేహ్తుకముగా నాకు శతుర్వులైనవారిని ననున్గూరిచ్ సంతోషింపనియయ్కుము 

నిరిన్మితత్ముగా ననున్ దేవ్షించువారిని కనున్ గీటనియయ్కుము. 

యెషయా 24:10 => నిరాకారమైన పటట్ణము నిరూమ్లము చేయబడెను ఎవడును పర్వేశింపకుండ 

పర్తి యిలుల్ మూయబడియునన్ది. 
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యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

యెహెజేక్లు 24:6 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ 

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

వంతున పడలేదు, వండినదానిని ముకక్వెంబడి ముకక్గా దానిలోనుండి తీసికొనిరముమ్. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25 => యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు 

తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ 

చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 
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రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 9:5 => మరియు వారిని చంపుటకు అధికారము ఇయయ్బడలేదు గాని అయిదు నెలలవరకు 

బాధించుటకు వాటికి అధికారము ఇయయ్బడెను. వాటివలవ కలుగు బాధ, తేలు మనుషుయ్ని 

కుటిట్నపుప్డుండు బాధవలె ఉండును. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

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

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

వచనము 11 

అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ వారిలో పర్వేశించెను 

గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము కలిగెను.  

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

కీరత్నలు 79:2 => వారు నీ సేవకుల కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకు ఎరగాను నీ భకుత్ల శవములను 

భూజంతువులకు ఆహారముగాను పారవేసియునాన్రు. 

కీరత్నలు 79:3 => ఒకడు నీళుల్పోసినటుల్ యెరూషలేముచుటుట్ వారి రకత్ము పారబోసియునాన్రు 

వారిని పాతిపెటుట్వారెవరును లేరు.  

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

Page  of 883 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యెహెజేక్లు 37:11 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, ఈ యెముకలు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సూచించుచునన్వి. వారుమన యెముకలు ఎండిపోయెను, మన ఆశ 

విఫలమాయెను, మనము నాశనమైపోతివిు అని యనుకొనుచునాన్రు  

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

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

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

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 
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పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

యెషయా 1:10 => సొదొమ నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. గొమొఱాఱ్ 

జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవియొగుగ్డి. 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

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

ఓదారుచ్నటుల్ 

యెహెజేక్లు 16:54 => అపాయమునొందిన సొదొమను దాని కుమారెత్లను షోమోర్నును దాని 

కుమారెత్లను వారివలెనే అపాయమొందిన నీ వారిని మరల సాథ్పించెదరు. 

యెహెజేక్లు 16:55 => సొదొమయు దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, షోమోర్నును 

దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, నీవును నీ కుమారెత్లును మీ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు. 

ఆమోసు 4:11 => దేవుడు సొదొమ గొమొఱాణ్లను బోరల్దోసి నాశనము చేసినటుల్ నేను మీలో 

కొందరిని నాశనము చేయగా మీరు మంటలోనుండి తీయబడిన కొరవులైనటుట్ తపిప్ంచుకొంటిరి; 

అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 10:15 => విమరశ్దినమందు ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్దేశముల గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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2 పేతురు 2:6 => మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱాఱ్లను పటట్ణములను భసమ్ము చేసి, ముందుకు 

భకిత్హీనులగువారికి వాటిని దృషాట్ంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి, 

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

నిరగ్మకాండము 1:13 => ఇశార్యేలీయులచేత ఐగుపీత్యులు కఠినముగా సేవ చేయించుకొనిరి; 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

కీరత్నలు 78:43 => ఐగుపుత్లో తన సూచకకిర్యలను సోయను కేష్తర్మందు తన అదుభ్తములను 

ఆయన చూపిన దినమును వారు జఞ్పిత్కి తెచుచ్కొనలేదు. 

కీరత్నలు 78:44 => ఐగుపీత్యులు తార్గలేకుండ నైలునది కాలువలను వారి పర్వాహజలములను 

ఆయన రకత్ముగా మారెచ్ను  

కీరత్నలు 78:45 => ఆయన వారిమీదికి జోరీగలను గుంపుగా విడిచెను అవి వారిని తినివేసెను 

కపప్లను విడిచెను అవి వారిని నాశనము చేసెను. 

కీరత్నలు 78:46 => ఆయన వారి పంటను చీడపురుగులకిచెచ్ను వారి కషట్ఫలములను 

మిడతలకపప్గించెను. 

కీరత్నలు 78:47 => వడగండల్చేత వారి దార్క్షతీగెలను హిమముచేత వారి మేడిచెటల్ను ఆయన 

పాడుచేసెను. 
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కీరత్నలు 78:48 => వారి పశువులను వడగండల్ పాలుచేసెను. వారి మందలను పిడుగుల 

పాలుచేసెను. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

కీరత్నలు 78:50 => తన కోపమునకు ఆయన తోర్వ చదునుచేసెను మరణమునుండి వారి 

పార్ణమును తపిప్ంపక వారి జీవమును తెగులునకు అపప్గించెను. 

కీరత్నలు 78:51 => ఐగుపుత్లోని జేయ్షుఠ్లనందరిని హాము గుడారములలోనునన్ బలపార్రంభమైన 

పర్థమసంతానమును ఆయన సంహరించెను. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

లూకా 13:33 => అయినను నేడు రేపు ఎలుల్ండి నా తోర్వను నేను పోవుచుండవలెను; పర్వకత్ 

యెరూషలేమునకు వెలుపల నశింప వలల్పడదు. 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 
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కీరత్నలు 141:7 => ఒకడు భూమిని దునున్చు దానిని పగులగొటుట్నటుల్ మా యెముకలు 

పాతాళదావ్రమున చెదరియునన్వి. 

యెషయా 1:21 => అయోయ్, నమమ్కమైన నగరము వేశయ్ ఆయెనే! అది నాయ్యముతో 

నిండియుండెను నీతి దానిలో నివసించెను ఇపుప్డైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమునాన్రు.  

యెషయా 24:10 => నిరాకారమైన పటట్ణము నిరూమ్లము చేయబడెను ఎవడును పర్వేశింపకుండ 

పర్తి యిలుల్ మూయబడియునన్ది. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

యిరిమ్యా 50:40 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే సొదొమను గొమొఱాఱ్ను వాటి సమీప పటట్ణములను 

దేవుడు నాశనము చేసినపుప్డు జరిగిన రీతిగా ఎవడును అకక్డ కాపురముండకపోవును ఏ నరుడును 

దానిలో బసచేయడు.  

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 

యెహెజేక్లు 24:6 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ 

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

వంతున పడలేదు, వండినదానిని ముకక్వెంబడి ముకక్గా దానిలోనుండి తీసికొనిరముమ్. 

దానియేలు 11:42 => అతడు ఇతర దేశముల మీదికి తన సేన నంపించును; ఐగుపుత్ సహా 

తపిప్ంచుకొననేరదు. 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

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

వచుచ్ బీదవారిని అనాయ్యము చేయుటవలన 
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మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

పర్కటన 14:20 => ఆ దార్క్షలతొటిట్ పటట్ణమునకు వెలుపట తొర్కక్బడెను; నూరు కోసుల దూరము 

గుఱఱ్ముల కళెళ్ము మటుట్కు దార్క్షల తొటిట్లోనుండి రకత్ము పర్వహించెను. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

వచనము 12 

అపుప్డు ఇకక్డికి ఎకిక్రండని పరలోకమునుండి గొపప్ సవ్రము తమతో చెపుప్ట వారు విని, 

మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు వారిని చూచిరి 

పర్కటన 10:11 => అపుప్డు వారు నీవు పర్జలనుగూరిచ్యు, జనములనుగూరిచ్యు, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడువారినిగూరిచ్యు, అనేకమంది రాజులనుగూరిచ్యు మరల పర్వచింప నగతయ్మని 

నాతో చెపిప్రి. 
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పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

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

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

సూచించును. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

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

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

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

కీరత్నలు 79:2 => వారు నీ సేవకుల కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకు ఎరగాను నీ భకుత్ల శవములను 

భూజంతువులకు ఆహారముగాను పారవేసియునాన్రు. 
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కీరత్నలు 79:3 => ఒకడు నీళుల్పోసినటుల్ యెరూషలేముచుటుట్ వారి రకత్ము పారబోసియునాన్రు 

వారిని పాతిపెటుట్వారెవరును లేరు.  

పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 

యెషయా 33:1 => దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు 

వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు 

దోచుకొనబడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు.  

యిరిమ్యా 7:33 => ఈ జనుల శవములు ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారమగును, 

వాటిని తోలివేయువాడు లేకపోవును. 

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

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

కీరత్నలు 141:7 => ఒకడు భూమిని దునున్చు దానిని పగులగొటుట్నటుల్ మా యెముకలు 

పాతాళదావ్రమున చెదరియునన్వి. 

యిరిమ్యా 25:33 => ఆ దినమున యెహోవాచేత హతులైన వారు ఈ దేశముయొకక్ యీ దిశనుండి 

ఆ దిశవరకు కనబడుదురు. ఎవరును వారినిగూరిచ్ అంగలారచ్రు, వారిని సమకూరచ్రు, పాతిపెటట్రు, 

పెంటవలె వారి శవములు నేలమీద పడియుండును. 

హగగ్యి 2:6 => మరియు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇక 

కొంతకాలము ఇంకొకమారు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును నేలను నేను కంపింపజేతును. 

హెబీర్యులకు 11:5 => విశావ్సమునుబటిట్ హనోకు మరణము చూడకుండునటుల్ కొనిపోబడెను; 

అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇషుట్డైయుండెనని సాక్షయ్ము పొందెను; కాగా దేవుడతని 

కొనిపోయెను గనుక అతడు కనబడలేదు. 
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పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

వచనము 13 

ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ భాగము కూలిపోయెను. ఆ 

భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై పరలోకపు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 12:13 => ఆ ఘటసరప్ము తాను భూమిమీద పడదోర్యబడి యుండుట చూచి, ఆ మగ 

శిశువును కనిన సతరీని హింసించెను; 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:23 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు మన దేవత మన శతుర్వైన సమోస్నును 

మనచేతికి అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును 

పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి. 

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

మనలో అనేకులను చంపినవాడునైన మన శతుర్వుని మన దేవత మనచేతి కపప్గించియునన్దని 

చెపుప్కొనుచు తమ దేవతను సుత్తించిరి. 

కీరత్నలు 13:4 => నేను మరణనిదర్ నొందకుండను వాని గెలిచితినని నా శతుర్వు చెపుప్కొనకుండను 

నేను తూలిపోయి యుండగా నా విరోధులు హరిష్ంపకుండను నా కనున్లకు వెలుగిముమ్. 

కీరత్నలు 35:19 => నిరేహ్తుకముగా నాకు శతుర్వులైనవారిని ననున్గూరిచ్ సంతోషింపనియయ్కుము 

నిరిన్మితత్ముగా ననున్ దేవ్షించువారిని కనున్ గీటనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 35:24 => యెహోవా నా దేవా, నీ నీతినిబటిట్ నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము ననున్బటిట్ వారు 

సంతోషింపకుందురు గాక.  

కీరత్నలు 35:25 => ఆహా మా ఆశ తీరెను అని మనసుస్లో వారు అనుకొనకపోదురు గాక వాని 

మింగివేసితిమని వారు చెపుప్కొనక యుందురుగాక  

కీరత్నలు 35:26 => నా అపాయమునుచూచి సంతోషించువారందరు అవమానము నొందుదురుగాక 

లజజ్పడుదురు గాక నా మీద అతిశయపడువారు సిగుగ్పడి అపకీరిత్పాలగుదురు గాక  

కీరత్నలు 89:42 => అతని విరోధుల కుడిచేతిని నీవు హెచిచ్ంచియునాన్వు అతని శతుర్వులనందరిని 

నీవు సంతోషపరచియునాన్వు  

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

మనసుస్న నులల్సింపకుము. 

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

నురిపిడిచేయుచు పెయయ్వలె గంతులువేయుచు బలమైన గుఱఱ్ములవలె మీరు సకిలించుచునాన్రే?  

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

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 
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మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

నెహెమాయ్ 8:10 => 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. 

నెహెమాయ్ 8:11 => ఆలాగున లేవీయులు జనులందరిని ఓదారిచ్ మీరు దుఃఖము మానుడి, ఇది 

పరిశుదధ్ దినము, మీరు దుఃఖపడకూడదని వారితో అనిరి. 

నెహెమాయ్ 8:12 => ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలనిన్టిని గర్హించి, 

తినుటకును తార్గుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభర్మముగా ఉండుటకును 

ఎవరి యిండల్కు వారు వెళిల్రి. 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

ఎసేత్రు 9:19 => కాబటిట్ పార్కారములు లేని ఊళల్లో కాపురమునన్ గార్మవాసులైన యూదులు 

అదారు మాసము పదునాలుగవ దినమందు సంతోషముగా నుండి అది విందు చేయదగిన 

శుభదినమనుకొని ఒకరికొకరు బహుమానములను పంపించుకొనుచు వచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 9:20 => మొరెద్కై యీ సంగతులనుగూరిచ్ రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సంసాథ్నములనిన్టికి 

సమీపముననేమి దూరముననేమి నివసించియునన్ యూదులకందరికి పతిర్కలను పంపి 

ఎసేత్రు 9:21 => యూదులు తమ పగవారిచేత బాధపడక నెమమ్దిపొందిన దినములనియు, వారి 

దుఃఖము పోయి సంతోషము వచిచ్న నెల అనియు, వారు మూలుగ్ట మానిన శుభదినమనియు, పర్తి 

సంవతస్రము అదారు నెల యొకక్ పదునాలుగవ దినమును పదునైదవ దినమును వారు ఆచరించు 

కొనుచు 
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ఎసేత్రు 9:22 => విందు చేసికొనుచు సంతోషముగా నుండి ఒకరికొకరు బహుమానములను, 

దరిదుర్లకు కానుకలను, పంపతగిన దినములనియు వారికి సిథ్రపరచెను. 

పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

1 రాజులు 22:18 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు యెహోషాపాతును చూచి ఇతడు ననున్గూరిచ్ 

మేలు పలుకక కీడే పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 
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యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడడ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:57 => అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా 

అతనిమీద పడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

నిరగ్మకాండము 32:6 => మరునాడు వారు ఉదయమున లేచి దహన బలులను సమాధాన 

బలులనరిప్ంచిరి. అపుప్డు జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి ఆడుటకు లేచిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

నాయ్యాధిపతులు 19:6 => తన అలుల్నితో అనగా, వారిదద్రు కూరుచ్ండి అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. తరువాత ఆ చినన్దాని తండిర్ దయచేసి యీ రాతిర్ అంతయు ఉండి సంతోషపడుము, నీ 

హృదయమును సంతోషపరచుకొనుము అని ఆ మనుషుయ్నితో చెపిప్ 

1 సమూయేలు 30:16 => తరువాత వాడు వారి దగగ్రకు దావీదును నడిపింపగా, ఫిలిషీత్యుల 

దేశములోనుండియు యూదా దేశములోనుండియు తాము దోచి తెచిచ్కొనిన సొముమ్తో తులదూగుచు, 

వారు ఆ పర్దేశమంతట చెదిరి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు ఆటపాటలు సలుపుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కేల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

ఎసేత్రు 2:18 => అపుప్డు రాజు తన అధిపతులకందరికిని సేవకులకందరికిని ఎసేత్రు విషయమై 

యొక గొపప్ విందు చేయించి, సంసాథ్నములలో సెలవుదినము పర్కటించి రాజు సిథ్తికి తగినటుట్గా 

బహుమతులు ఇపిప్ంచెను. 

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

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

కూరుచ్ండిరి. 

ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 
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చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 80:6 => మా పొరుగువారికి మముమ్ కలహకారణముగా జేయుచునాన్వు. ఇషట్ము వచిచ్నటుల్ 

మా శతుర్వులు మముమ్ను అపహాసయ్ము చేయుచునాన్రు.  

ఆమోసు 5:10 => అయితే గుమమ్ములో నిలిచి బుదిధ్ చెపుప్వారి మీద జనులు పగపటుట్దురు; 

యథారథ్ముగా మాటలాడు వారిని అసహియ్ంచుకొందురు. 

ఆమోసు 6:13 => నాయ్యమును ఘోరమైన అనాయ్యముగాను, నీతిఫలమును ఘోర 

దురామ్రగ్ముగాను మారిచ్తిరి. 

హబకూక్కు 1:15 => వాడు గాలము వేసి మానవులనందరిని గుచిచ్ లాగియునాన్డు, ఉరులు ఒగిగ్ 

చికిక్ంచుకొనుచునాన్డు, వాడు తన వలతో వారిని కూరుచ్కొని సంతోషపడి గంతులువేయుచునాన్డు.  

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

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

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మారుక్ 6:16 => అయితే హేరోదు విని నేను తల గొటిట్ంచిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి 

లేచియునాన్డని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 
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పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

వచనము 14 

రెండవ శర్మ గతించెను; ఇదిగో మూడవ శర్మ తవ్రగా వచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

యెహెజేక్లు 37:5 => ఈ యెముకలకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు బర్దుకునటుల్ 

నేను మీలోనికి జీవాతమ్ను రపిప్ంచుచునాన్ను; 

యెహెజేక్లు 37:6 => చరమ్ము కపిప్ మీకు నరములనిచిచ్ మీమీద మాంసము పొదిగి చరమ్ము 

మీమీద కపెప్దను; మీలో జీవాతమ్నుంచగా మీరు బర్దుకుదురు; అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 37:7 => ఆయన నాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము నేను పర్వచించుచుండగా గడగడమను ధవ్ని 

యొకటి పుటెట్ను; అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 

యెహెజేక్లు 37:8 => నేను చూచుచుండగా నరములును మాంసమును వాటిమీదికి వచెచ్ను, 

వాటిపైన చరమ్ము కపెప్ను, అయితే వాటిలో జీవాతమ్ ఎంతమాతర్మును లేకపోయెను. 
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యెహెజేక్లు 37:9 => అపప్డు ఆయన నరపుతుర్డా; జీవాతమ్వచుచ్నటుల్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జీవాతామ్, నలుదికుక్లనుండివచిచ్ హతులైన వీరు 

బర్దుకునటుల్ వారిమీద ఊపిరి విడువుము. 

యెహెజేక్లు 37:10 => ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను పర్వచింపగా జీవాతమ్ వారిలోనికి వచెచ్ను; 

వారు సజీవులై లేచి లెకిక్ంప శకయ్ముకాని మహా సైనయ్మై నిలిచిరి. 

యెహెజేక్లు 37:11 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, ఈ యెముకలు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సూచించుచునన్వి. వారుమన యెముకలు ఎండిపోయెను, మన ఆశ 

విఫలమాయెను, మనము నాశనమైపోతివిు అని యనుకొనుచునాన్రు  

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

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పర్జలారా, మీరునన్ సమాధులను నేను తెరచెదను, సమాధులలోనుండి 

మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచి ఇశార్యేలు దేశములోనికి తోడుకొని వచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 37:13 => నా పర్జలారా, నేను సమాధులను తెరచి సమాధులలోనునన్ మిముమ్ను 

బయటికి రపిప్ంచగా 

యెహెజేక్లు 37:14 => నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు, మీరు బర్దుకునటుల్ నా 

ఆతమ్ను మీలో ఉంచి మీ దేశములో మిముమ్ను నివసింపజేసెదను, యెహోవానగు నేను మాట ఇచిచ్ 

దానిని నెరవేరుత్నని మీరు తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

రోమీయులకు 8:2 => కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ నియమము పాపమరణముల 

నియమమునుండి ననున్ విడిపించెను. ఎటల్నగా ధరమ్శాసత్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని 

దేవుడు చేసెను. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 
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పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

యెహోషువ 2:9 => యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 

యిరిమ్యా 33:9 => భూజనులందరియెదుట వారు నాకిషట్మైన పేరుగాను సోత్తర్కారణముగాను 

ఘనతాసప్దముగాను ఉందురు, నేను వారికి చేయు సకల ఉపకారములనుగూరిచ్న వరత్మానమును 

జనులు విని నేను వారికి కలుగజేయు సమసత్ కేష్మమునుబటిట్యు సమసత్మైన మేలునుబటిట్యు 

భయపడుచు దిగులునొందుదురు. 

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:11 => సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల 

భయము కలిగెను. 

1 రాజులు 17:22 => యెహోవా ఏలీయా చేసిన పార్రథ్న ఆలకించి ఆ చినన్వానికి పార్ణము మరల 

రానిచిచ్నపుప్డు వాడు బర్దికెను. 

2 రాజులు 13:21 => కొందరు ఒక శవమును పాతిపెటుట్చు సైనయ్మునకు భయపడి ఆ శవమును 

ఎలీషాయొకక్ సమాధిలో ఉంచగా దింపిన ఆ శవము ఎలీషా శలయ్ములకు తగిలినపుప్డు అది తిరిగి 

బర్తికి కాళుల్మోపి నిలిచెను. 

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

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికతెత్లనుగాను 

సావ్ధీనపరచుకొందురు వారు తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో పెటిట్  
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యెషయా 64:2 => నీ శతుర్వులకు నీ నామమును తెలియజేయుటకై అగిన్ గచచ్పొదలను 

కాలుచ్రీతిగాను అగిన్ నీళల్ను పొంగజేయురీతిగాను నీవు దిగివచెచ్దవు గాక.  

యెహెజేక్లు 2:2 => ఆయన నాతో మాటలాడినపుప్డు ఆతమ్ నాలోనికివచిచ్ ననున్ నిలువబెటెట్ను; 

అపుప్డు నాతో మాటలాడినవాని సవ్రము వింటిని. 

యెహెజేక్లు 10:17 => జీవులకునన్ పార్ణము చకర్ములలో ఉండెను గనుక అవి నిలువగా ఇవియు 

నిలిచెను, అవి లేవగా ఇవియు లేచెను 

యెహెజేక్లు 37:10 => ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను పర్వచింపగా జీవాతమ్ వారిలోనికి వచెచ్ను; 

వారు సజీవులై లేచి లెకిక్ంప శకయ్ముకాని మహా సైనయ్మై నిలిచిరి. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

లూకా 1:65 => అందునుబటిట్ వారి చుటుట్పటల్ కాపురమునన్ వారికందరికిని భయము కలిగెను. ఆ 

సంగతులనిన్యు యూదయ కొండసీమల యందంతట పర్చురమాయెను. 

రోమీయులకు 11:15 => వారిని విసరిజ్ంచుట, లోకమును దేవునితో సమాధానపరచుట 

అయినయెడల, వారిని చేరుచ్కొనుట యేమగును? మృతులు సజీవులైనటే ట్ అగును గదా? 

గలతీయులకు 5:25 => మనము ఆతమ్ననుసరించి జీవించువారమైతిమా ఆతమ్ను అనుసరించి 

కర్మముగా నడుచుకొందము. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 
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నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

పర్కటన 20:5 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచు వరకు కడమ మృతులు బర్దుకలేదు; ఇదియే 

మొదటి పునరుతాథ్నము. 

వచనము 15 

ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ శబద్ములు ఈ 

లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన యుగయుగముల 

వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

కీరత్నలు 15:1 => యెహోవా, నీ గుడారములో అతిథిగా ఉండదగినవాడెవడు? నీ పరిశుదధ్ 

పరవ్తముమీద నివసింపదగిన వాడెవడు? 

కీరత్నలు 24:3 => యెహోవా పరవ్తమునకు ఎకక్దగినవాడెవడు? ఆయన పరిశుదధ్ సథ్లములో 

నిలువదగినవాడెవడు? 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 
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పర్కటన 12:5 => సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె 

కనగా, ఆమె శిశువు దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 

2 రాజులు 2:11 => వారు ఇంక వెళుల్చు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగిన్ రథమును అగిన్ 

గుఱఱ్ములును కనబడి వీరిదద్రిని వేరుచేసెను; అపుప్డు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు 

ఆరోహణమాయెను 

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

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9 => ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూచుచుండగా ఆయన 

ఆరోహణమాయెను, అపుప్డు వారి కనున్లకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను. 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:6 => కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన 

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 

యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9 => ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూచుచుండగా ఆయన 

ఆరోహణమాయెను, అపుప్డు వారి కనున్లకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

నిరగ్మకాండము 14:25 => వారి రథ చకర్ములు ఊడిపడునటుల్ చేయగా వారు బహు కషట్పడి 

తోలుచుండిరి. అపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా 

వారి పక్షమున మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

2 రాజులు 2:1 => యెహోవా సుడిగాలిచేత ఏలీయాను ఆకాశమునకు ఆరోహణము చేయింపబోవు 

కాలమున ఏలీయాయు ఎలీషాయు కూడి గిలాగ్లునుండి వెళుల్చుండగా 

2 రాజులు 2:5 => యెరికోలో ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ నేడు యెహోవా 

నీయొదద్నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొనిపోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా 

అతడు నేనెరుగుదును మీరు ఊరకుండుడనెను. 

2 రాజులు 2:7 => పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఏబదిమంది దూరమున నిలిచి చూచుచుండగా వారిదద్రు 

యొరాద్ను నదిదగగ్ర నిలిచిరి. 

కీరత్నలు 86:17 => యెహోవా, నీవు నాకు సహాయుడవై ననాన్దరించుచునాన్వు నా పగవారు చూచి 

సిగుగ్పడునటుల్ శుభకరమైన ఆనవాలు నాకు కనుపరచుము. 

కీరత్నలు 112:10 => భకిత్హీనులు దాని చూచి చింతపడుదురు వారు పండుల్ కొరుకుచు 

కీష్ణించిపోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.  

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 
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కీరత్నలు 68:33 => అనాదిగానునన్ ఆకాశాకాశవాహన మెకుక్వానిని కీరిత్ంచుడి ఆయన తన 

సవ్రము వినబడజేయును అది బలమైన సవ్రము.  

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

వచనము 16 

అంతట దేవుని యెదుట సింహాసనాసీనులగు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సాషాట్ంగపడి దేవునికి 

నమసాక్రముచేసి 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 
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పర్కటన 8:9 => సముదర్ములోని పార్ణముగల జంతువులలో మూడవ భాగము చచెచ్ను, ఓడలలో 

మూడవ భాగము నాశనమాయెను. 

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

పర్కటన 8:11 => ఆ నక్షతర్మునకు మాచిపతిర్యని పేరు. అందువలన నీళల్లో మూడవ భాగము 

మాచిపతిర్ యాయెను; నీళుల్ చేదైపోయినందున వాటివలన మనుషుయ్లలో అనేకులు చచిచ్రి. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 
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పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:15 => ఆ కాలమందు ఇంచుమించు నూట ఇరువదిమంది సహోదరులు 

కూడియుండగా పేతురు వారిమధయ్ నిలిచి ఇటల్నెను 

పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 
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1 సమూయేలు 6:5 => కాబటిట్ మీకు కలిగిన గడడ్లుగాను భూమిని పాడుచేయు పందికొకుక్లుగాను 

నిరూపించబడిన గడడ్లను చుంచులను చేసి పంపించి ఇశార్యేలీయుల దేవునికి మహిమను 

చెలిల్ంపవలెను. అపుప్డు మీ మీదను మీ దేవతలమీదను మీ భూమిమీదను భారముగా నునన్ తన 

హసత్మును ఆయన తీసివేయును కాబోలు. 

యెషయా 26:15 => యెహోవా, నీవు జనమును వృదిధ్ చేసితివి జనమును వృదిధ్ చేసితివి. 

దేశముయొకక్ సరిహదుద్లను విశాలపరచి నినున్ నీవు మహిమపరచుకొంటివి. 

యెషయా 26:16 => యెహోవా, శర్మలో వారు నినున్ తలంచుకొనిరి నీ శిక్ష వారిమీద పడినందున 

వారు విశేషముగా దీన పార్రథ్నలు చేసిరి 

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

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

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

ఆలకింపకయు, నా నామమును ఘనపరచునటుల్ మనఃపూరవ్కముగా దానిని ఆలోచింపకయు 

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

దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనరైతిరి గనుక ఇంతకు మునుపే నేను వాటిని శపించి యుంటిని. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:6 => తన అలుల్నితో అనగా, వారిదద్రు కూరుచ్ండి అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. తరువాత ఆ చినన్దాని తండిర్ దయచేసి యీ రాతిర్ అంతయు ఉండి సంతోషపడుము, నీ 

హృదయమును సంతోషపరచుకొనుము అని ఆ మనుషుయ్నితో చెపిప్ 

యోబు 9:5 => వాటికి తెలియకుండ పరవ్తములను తీసివేయువాడు ఆయనే ఉగర్తకలిగి వాటిని 

బోరల్దోయువాడు ఆయనే  
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కీరత్నలు 64:9 => మనుషుయ్లందరు భయముకలిగి దేవుని కారయ్ములు తెలియజేయుదురు ఆయన 

కారయ్ములు చకక్గా యోచించుకొందురు  

కీరత్నలు 65:8 => నీ సూచక కిర్యలను చూచి దిగంత నివాసులును భయపడుదురు ఉదయ 

సాయంతర్ముల ఉతప్తుత్లను నీవు సంతోష భరితములుగా చేయుచునాన్వు.  

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

నిరంతరముండును. 

సామెతలు 21:11 => అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జాఞ్నము లేనివాడు జాఞ్నము పొందును 

జాఞ్నము గలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును. 

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

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 25:3 => భీకరుల ఊపిరి గోడకు తగిలిన గాలివానవలె ఉండగా నీవు బీదలకు 

శరణయ్ముగా ఉంటివి దరిదుర్లకు కలిగిన శర్మలో వారికి శరణయ్ముగాను గాలివాన తగులకుండ 

ఆశర్యముగాను వెటట్ తగులకుండ నీడగాను ఉంటివి.  

యెషయా 26:9 => రాతిర్వేళ నా పార్ణము నినున్ ఆశించుచునన్ది నాలోనునన్ ఆతమ్ ఆసకిత్తో నినున్ 

ఆశర్యించుచునన్ది. నీ తీరుప్లు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేరుచ్కొందురు.  

యెషయా 29:6 => ఉరుముతోను భూకంపముతోను మహా శబద్ముతోను సుడిగాలి తుపానులతోను 

దహించు అగిన్జావ్లలతోను సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని శికిష్ంచును. 

యెషయా 42:15 => పరవ్తములను కొండలను పాడుచేయుదును వాటిమీది చెటుట్చేమలనిన్టిని 

ఎండిపోచేయుదును నదులను దీవ్పములుగా చేయుదును మడుగులను ఆరిపోచేయుదును. 

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

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యెహెజేక్లు 31:16 => అతని పాటు ధవ్నిచేత జనములను వణకజేసితిని, నీరు పీలుచ్ లెబానోను 

శేర్షఠ్వృక్షములనిన్యు ఏదెను వృక్షములనిన్యు పాతాళములో తముమ్ను తాము ఓదారుచ్కొనిరి.  
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యెహెజేక్లు 38:19 => కాబటిట్ నేను రోషమును మహా రౌదర్మును గలిగినవాడనై యీలాగు 

పర్మాణము చేసితిని. ఇశార్యేలీయుల దేశములో మహాకంపము పుటుట్ను. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

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

సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; భూమాయ్కాశములు వణకుచునన్వి. అయితే యెహోవా తన జనులకు 

ఆశర్యమగును, ఇశార్యేలీయులకు దురగ్ముగా ఉండును. 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

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

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

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

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

వచనము 17 

వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ మహాబలమును 

సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 8:13 => మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధయ్మున ఒక పకిష్ రాజు ఎగురుచు--బూరలు 

ఊదబోవుచునన్ ముగుగ్రు దూతల బూరల శబద్ములనుబటిట్ భూనివాసులకు అయోయ్, అయోయ్, అయోయ్, 

అని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 9:12 => మొదటి శర్మ గతించెను; ఇదిగో మరి రెండు శర్మలు ఇటుతరువాత వచుచ్ను. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

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

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  
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పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  
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పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 16:20 => పర్తి దీవ్పము పారిపోయెను, పరవ్తములు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

పరమగీతము 2:11 => నా పిర్యురాలా, సుందరవతీ, లెముమ్ రముమ్ చలికాలము గడిచిపోయెను 

వరష్కాలము తీరిపోయెను వరష్మిక రాదు. 

యెహెజేక్లు 2:10 => నేను చూచుచుండగా గర్ంథమును పటుట్కొనిన యొక చెయియ్ నాయొదద్కు 

చాపబడెను. ఆయన దాని నాముందర విపప్గా అది లోపటను వెలుపటను వార్యబడినదై యుండెను; 

మహా విలాపమును మనోదుఃఖమును రోదనమును అని అందులో వార్యబడియుండెను. 
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పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

వచనము 18 

జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ పొందుటకును, నీ దాసులగు 

పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన ఫలమునిచుచ్టకును, 

గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును సమయము 

వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 8:2 => అంతట నేను దేవుని యెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు 

బూరలియయ్బడెను. 

పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 8:4 => అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి 

పైకి లేచి దేవుని సనిన్ధిని చేరెను. 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

పర్కటన 8:6 => అంతట ఏడు బూరలు పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు ఊదుటకు 

సిదధ్పడిరి. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 
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రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:13 => ఆరవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దేవుని యెదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము యొకక్ 

కొముమ్లనుండి యొక సవ్రము యూఫర్టీసు  

పర్కటన 10:7 => యేడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన 

దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్ పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

యెషయా 44:23 => యెహోవా ఆ కారయ్మును సమాపిత్ చేసియునాన్డు ఆకాశములారా, 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి భూమి అగాధసథ్లములారా, ఆరాభ్టము చేయుడి పరవ్తములారా, అరణయ్మా, 

అందులోని పర్తి వృక్షమా, సంగీతనాదము చేయుడి.యెహోవా యాకోబును విమోచించును ఆయన 

ఇశార్యేలులో తనున్తాను మహిమోనన్తునిగా కనుపరచుకొనును 
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లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 22:28 => రాజయ్ము యెహోవాదే అనయ్జనులలో ఏలువాడు ఆయనే. 
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కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 86:9 => పర్భువా, దేవతలలో నీవంటివాడు లేడు నీ కారయ్ములకు సాటియైన కారయ్ములు 

లేవు. 

కీరత్నలు 89:15 => శృంగధవ్నుల నెరుగు పర్జలు ధనుయ్లు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని చూచి వారు 

నడుచుకొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 89:16 => నీ నామమునుబటిట్ వారు దినమెలల్ హరిష్ంచుచునాన్రు. నీ నీతిచేత 

హెచిచ్ంపబడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 89:17 => వారి బలమునకు అతిశయాసప్దము నీవే నీ దయచేతనే మా కొముమ్ 

హెచిచ్ంపబడుచునన్ది. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 2:3 => ఆ కాలమున సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రము యెరూషలేములోనుండి యెహోవా 

వాకుక్ బయలువెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము అని చెపుప్కొందురు.  

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 
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సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 49:22 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను జనములతటుట్ నా 

చెయి యెతుత్చునాన్ను జనములతటుట్ నా ధవ్జము ఎతుత్చునాన్ను వారు నీ కుమారులను 

రొముమ్ననుంచుకొని వచెచ్దరు నీ కుమారెత్లు వారి భుజములమీద మోయబడెదరు  

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

యెషయా 55:5 => నీవెరుగని జనులను నీవు పిలిచెదవు నినెన్రుగని జనులు యెహోవా నినున్ 

మహిమపరచగా చూచి నీ దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ నీయొదద్కు 

పరుగెతిత్ వచెచ్దరు.  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యెషయా 60:7 => నీ కొరకు కేదారు గొఱఱ్మందలనిన్యు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొటే ల్ళుల్ నీ 

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 
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యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీ ష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యెషయా 60:10 => అనుయ్లు నీ పార్కారములను కటుట్దురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము 

చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను.  

యెషయా 60:11 => నీయొదద్కు జనముల భాగయ్ము తేబడునటుల్ వారి రాజులు జయోతాస్హముతో 

రపిప్ంపబడునటుల్ నీ దావ్రములు రాతిర్ంబగళుల్ వేయబడక నితయ్ము తెరువబడియుండును.  

యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

యెషయా 60:13 => నా పరిశుదాధ్లయపు అలంకారము నిమితత్మై లెబానోను శేర్షఠ్మైన దేవదారు 

వృక్షములును సరళవృక్షములును గొంజిచెటుల్ను నీయొదద్కు తేబడును నేను నా పాదసథ్లమును 

మహిమపరచెదను.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

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

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 
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దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

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

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

దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

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

ఇదే. 
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మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 

జెఫనాయ్ 3:9 => అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను 

సేవించునటుల్ నేను వారికి పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 

జెఫనాయ్ 3:10 => చెదరిపోయినవారై నాకు పార్రథ్నచేయు నా జనులు కూషు దేశపు నదుల 

అవతలనుండి నాకు నైవేదయ్ముగా తీసికొని రాబడుదురు. 

జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 
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జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 15:18 => నీచేతులు సాథ్పించిన పరిశుదాధ్లయమందు వారిని నిలువపెటెట్దవు. 

యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు. 

కీరత్నలు 110:4 => మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న నీవు నిరంతరము యాజకుడవై యుందువని 

యెహోవా పర్మాణము చేసియునాన్డు, ఆయన మాట తపప్నివాడు.  

కీరత్నలు 146:10 => యెహోవా నిరంతరము ఏలును సీయోనూ, నీ దేవుడు తరములనిన్టను 

రాజయ్ము చేయును 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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

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

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 
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దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

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

నేనుచేతును, యెహోవా సీయోను కొండయందు ఇపప్టినుండి శాశవ్తకాలమువరకు వారికి రాజుగా 

ఉండును. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

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

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  
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సంఖాయ్కాండము 24:7 => నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు 

జలములయొదద్ నివసించును అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము 

అధికమైనదగును. 

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

2 సమూయేలు 5:17 => జనులు ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరని 

ఫిలిషీత్యులకు వినబడినపుప్డు దావీదును పటుట్కొనుటకై ఫిలిషీత్యులందరు వచిచ్రి. దావీదు ఆ 

వారత్విని పార్కారసథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

2 సమూయేలు 22:51 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేయువాడవు 

అభిషేకించిన దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు. 

1 రాజులు 1:40 => మరియు ఆ జనులందరును అతని వెంబడివచిచ్ పిలల్నగోర్వులను ఊదుచు, 

వాటి నాదముచేత నేల బదద్లగునటుల్ అతయ్ధికముగా సంతోషించిరి. 

1 రాజులు 8:43 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనుదాని 

పర్కారము సమసత్ము ననుగర్హించుము, అపుప్డు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, 

ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్ంచిన యీ 

మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడినదని తెలిసికొందురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 14:8 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా అభిషేకము 

చేయబడెనని విని, ఫిలిషీత్యులందరు దావీదును వెదకి పటుట్కొనుటకై బయలుదేరగా దావీదు ఆ 

సంగతి విని వారిని ఎదురొక్నబోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:30 => భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి అపుప్డు భూలోకము 

కదలకుండును అపుప్డది సిథ్రపరచబడును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => నీ నివాససథ్లమగు ఆకాశమునుండి నీవు వారి పార్రథ్న నంగీకరించి, 

నీ జనులగు ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనినటుల్ భూజనులందరును నీ నామమును తెలిసికొని, నీయందు 

భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్న యీ మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడెనని గర్హించునటుల్గా ఆ 

యనుయ్లు నీకు మొఱఱ్పెటిట్న దానిని నీవు దయచేయుదువు గాక. 

కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

కీరత్నలు 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 

కీరత్నలు 47:7 => దేవుడు సరవ్భూమికి రాజైయునాన్డు రమయ్ముగా కీరత్నలు పాడుడి. 

కీరత్నలు 65:2 => పార్రథ్న ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు వచెచ్దరు 

కీరత్నలు 67:4 => జనములు సంతోషించుచు ఉతాస్హధవ్ని చేయును గాక 

కీరత్నలు 68:33 => అనాదిగానునన్ ఆకాశాకాశవాహన మెకుక్వానిని కీరిత్ంచుడి ఆయన తన 

సవ్రము వినబడజేయును అది బలమైన సవ్రము.  
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కీరత్నలు 71:21 => నా గొపప్తనమును వృదిధ్చేయుము నా తటుట్ మరలి నాకు నెమమ్ది 

కలుగజేయుము  

కీరత్నలు 72:5 => సూరుయ్డు నిలుచునంతకాలము చందుర్డు నిలుచునంతకాలము తరములనిన్టను 

జనులు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు.  

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 82:8 => దేవా లెముక్, భూమికి తీరుప్ తీరుచ్ము అనయ్జనులందరు నీకే సావ్సథ్య్ముగా 

ఉందురు. 

కీరత్నలు 89:25 => నేను సముదర్ముమీద అతని చేతిని నదులమీద అతని కుడిచేతిని ఉంచెదను. 

కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  

కీరత్నలు 102:13 => నీవు లేచి సీయోనును కరుణించెదవు. దానిమీద దయచూపుటకు కాలము 

వచెచ్ను నిరణ్యకాలమే వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 102:15 => అపుప్డు అనయ్జనులు యెహోవా నామమునకును భూరాజులందరు నీ 

మహిమకును భయపడెదరు 

కీరత్నలు 113:3 => సూరోయ్దయము మొదలుకొని సూరాయ్సత్మయము వరకు యెహోవా నామము 

సుత్తినొందదగినది. 

కీరత్నలు 126:2 => మనము కలకనినవారివలె నుంటిమి మన నోటినిండ నవువ్ండెను మన నాలుక 

ఆనందగానముతో నిండియుండెను. అపుప్డు యెహోవా వీరికొరకు గొపప్కారయ్ములు చేసెనని 

అనయ్జనులు చెపుప్కొనిరి.  
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కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

కీరత్నలు 138:4 => యెహోవా, భూరాజులందరు నీవు సెలవిచిచ్న మాటలు విని నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదరు. 

కీరత్నలు 145:11 => ఆయన రాజయ్ మహోనన్త పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు 

తెలియజేయుటకై 

కీరత్నలు 145:13 => నీ రాజయ్ము శాశవ్తరాజయ్ము నీ రాజయ్పరిపాలన తరతరములు నిలుచును. 

సామెతలు 29:2 => నీతిమంతులు పర్బలినపుప్డు పర్జలు సంతోషింతురు దుషుట్డు ఏలునపుప్డు 

పర్జలు నిటూ ట్రుప్లు విడుతురు. 

పరమగీతము 2:11 => నా పిర్యురాలా, సుందరవతీ, లెముమ్ రముమ్ చలికాలము గడిచిపోయెను 

వరష్కాలము తీరిపోయెను వరష్మిక రాదు. 

యెషయా 12:5 => యెహోవానుగూరిచ్ కీరత్న పాడుడి ఆయన తన మహాతమ్య్మును వెలల్డిపరచెను 

భూమియందంతటను ఇది తెలియబడును.  

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 25:3 => భీకరుల ఊపిరి గోడకు తగిలిన గాలివానవలె ఉండగా నీవు బీదలకు 

శరణయ్ముగా ఉంటివి దరిదుర్లకు కలిగిన శర్మలో వారికి శరణయ్ముగాను గాలివాన తగులకుండ 

ఆశర్యముగాను వెటట్ తగులకుండ నీడగాను ఉంటివి.  

యెషయా 26:15 => యెహోవా, నీవు జనమును వృదిధ్ చేసితివి జనమును వృదిధ్ చేసితివి. 

దేశముయొకక్ సరిహదుద్లను విశాలపరచి నినున్ నీవు మహిమపరచుకొంటివి. 

యెషయా 27:6 => రాబోవు దినములలో యాకోబు వేరుపారును ఇశార్యేలు చిగిరిచ్ పూయును. 

వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు.  
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యెషయా 29:23 => అతని సంతానపువారు తమ మధయ్ నేను చేయు కారయ్మును చూచునపుప్డు నా 

నామమును పరిశుదధ్ పరచుదురు యాకోబు పరిశుదధ్ దేవుని పరిశుదధ్ పరచుదురు ఇశార్యేలు దేవునికి 

భయపడుదురు.  

యెషయా 37:16 => యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, 

భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవై 

యునాన్వు. 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

యెషయా 49:12 => చూడుడి వీరు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు వీరు ఉతత్ర దికుక్నుండియు 

పడమటి దికుక్నుండియు వచుచ్చునాన్రు వీరు సీనీయుల దేశమునుండి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

యెషయా 52:10 => సమసత్ జనముల కనున్లయెదుట యెహోవా తన పరిశుదధ్ బాహువును 

బయలుపరచియునాన్డు. భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుని రక్షణ చూచెదరు.  

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  
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యెషయా 60:15 => నీవు విసరిజ్ంపబడుటనుబటిట్యు దేవ్షింపబడుటనుబటిట్యు ఎవడును నీ 

మారగ్మున దాటిపోవుటలేదు . నినున్ శాశవ్త శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు 

సంతోషకారణముగాను చేసెదను.  

యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  

యెషయా 65:18 => నేను సృజించుచునన్దానిగూరిచ్ మీరు ఎలల్పుప్డు హరిష్ంచి ఆనందించుడి 

నిశచ్యముగా నేను యెరూషలేమును ఆనందకరమైన సథ్లముగాను ఆమె పర్జలను 

హరిష్ంచువారినిగాను సృజించుచునాన్ను.  

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

యిరిమ్యా 10:7 => జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జాఞ్నులందరిలోను 

వారి రాజయ్ములనిన్టిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణయ్ము. 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

యెహెజేక్లు 37:22 => వారికమీదట ఎనన్టికిని రెండు జనములుగాను రెండు రాజయ్ములుగాను 

ఉండకుండునటుల్ ఆ దేశములో ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద 

యెహెజేక్లు 47:5 => ఆయన ఇంకను వెయియ్ మూరలు కొలువగా నీళుల్ మికిక్లి లోతై నేను 

దాటలేనంత నది కనబడెను, దాట వీలులేకుండ ఈదవలసినంత నీరుగల నదియాయెను. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 
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దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

దానియేలు 8:14 => అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఆలయ పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

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

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 
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హబకూక్కు 2:14 => ఏలయనగా సముదర్ము జలములతో నిండియునన్టుట్ భూమి యెహోవా 

మాహాతమ్య్మునుగూరిచ్న జాఞ్నముతో నిండియుండును. 

జెఫనాయ్ 2:11 => జనముల దీవ్పములలో నివసించు వారందరును తమతమ సాథ్నములనుండి తనకే 

నమసాక్రము చేయునటుల్ భూమిలోనునన్ దేవతలను ఆయన నిరూమ్లము చేయును, యెహోవా వారికి 

భయంకరుడుగా ఉండును. 

హగగ్యి 2:22 => రాజయ్ముల సింహాసనములను నేను కిర్ంద పడవేతును; అనయ్జనుల రాజయ్ములకు 

కలిగిన బలమును నాశనముచేతును; రథములను వాటిని ఎకిక్న వారిని కిర్ంద పడవేతును; 

గుఱఱ్ములును రౌతులును ఒకరి ఖడగ్ముచేత ఒకరు కూలుదురు. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

జెకరాయ్ 14:6 => యెహోవా, ఆ దినమున పర్కాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు 

లేకపోవును. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

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

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 4:8 => మరల అపవాది మిగుల ఎతత్యిన యొక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, 

యీ లోక రాజయ్ములనిన్టిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి 
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మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

మతత్యి 13:32 => అది వితత్నములనిన్టిలో చినన్దేగాని పెరిగినపుప్డు కూరమొకక్లనిన్టిలో పెదద్దై 

ఆకాశపకుష్లు వచిచ్ దాని కొమమ్లయందు నివసించునంత చెటట్గును. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

రోమీయులకు 11:12 => వారికి రోషము పుటిట్ంచుటకై వారి తొటుర్పాటువలన అనయ్జనులకు 

రక్షణకలిగెను. వారి తొటుర్పాటు లోకమునకు ఐశవ్రయ్మును, వారి కీష్ణదశ అనయ్జనులకు 

ఐశవ్రయ్మును అయినయెడల వారి పరిపూరణ్త యెంత యెకుక్వగా ఐశవ్రయ్కరమగును! 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 
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గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 2:5 => మనము మాటలాడుచునన్ ఆ రాబోవు లోకమును ఆయన దూతలకు 

లోపరచలేదు. 

హెబీర్యులకు 12:27 => ఇంకొకసారి అను మాట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు 

నిమితత్ము అవి సృషిట్ంపబడినవనన్టుట్ చలింపచేయబడినవి బొతిత్గా తీసివేయబడునని 

అరధ్మిచుచ్చునన్ది. 

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

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 6:2 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు 

విలుల్పటుట్కొని కూరుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను; అతడు జయించుచు, 

జయించుటకు బయలువెళె ల్ను. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 
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పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 20:5 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచు వరకు కడమ మృతులు బర్దుకలేదు; ఇదియే 

మొదటి పునరుతాథ్నము. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 
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వచనము 19 

మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన మందసము ఆయన 

ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును భూకంపమును గొపప్ 

వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:7 => ఆయన వచిచ్ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని కుడిచేతిలో నుండి ఆ 

గర్ంథమును తీసికొనెను. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  
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పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

దానియేలు 2:46 => అంతట రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు సాషాఠ్ంగ నమసాక్రము చేసి 

అతని పూజించి, నైవేదయ్ ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప ఆజాఞ్పించెను. 
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వచనము 1 

అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని ధరించుకొనిన యొక సతరీ 

ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల కిరీటమును ఉండెను 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

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

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

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

యింటికి వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

లూకా 10:21 => ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుదాధ్తమ్యందు బహుగా ఆనందించి-తండీర్, 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి 

పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను; అవును తండీర్, ఆలాగు నీ దృషిట్కి 

అనుకూలమాయెను. 

యోహాను 11:41 => అంతట వారు ఆ రాయి తీసివేసిరి. యేసు కనున్లు పైకెతిత్ తండీర్, నీవు నా 

మనవి వినినందున నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

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

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 
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పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 
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పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

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

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

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

కీరత్నలు 21:13 => యెహోవా, నీ బలమునుబటిట్ నినున్ హెచిచ్ంచుకొనుము మేము గానము 

చేయుచు నీ పరాకర్మమును కీరిత్ంచెదము. 
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కీరత్నలు 57:11 => దేవా, ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము. నీ 

పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్. 

కీరత్నలు 64:9 => మనుషుయ్లందరు భయముకలిగి దేవుని కారయ్ములు తెలియజేయుదురు ఆయన 

కారయ్ములు చకక్గా యోచించుకొందురు  

కీరత్నలు 64:10 => నీతిమంతులు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుచు ఆయన శరణుజొచెచ్దరు 

యథారథ్హృదయులందరు అతిశయిలుల్దురు.  

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 

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

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

కీరత్నలు 102:13 => నీవు లేచి సీయోనును కరుణించెదవు. దానిమీద దయచూపుటకు కాలము 

వచెచ్ను నిరణ్యకాలమే వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 102:14 => దాని రాళుల్ నీ సేవకులకు పిర్యములు వారు దాని మంటిని కనికరించుదురు 

కీరత్నలు 102:15 => అపుప్డు అనయ్జనులు యెహోవా నామమునకును భూరాజులందరు నీ 

మహిమకును భయపడెదరు 

కీరత్నలు 102:16 => ఏలయనగా యెహోవా సీయోనును కటిట్యునాన్డు ఆయన తన మహిమతో 

పర్తయ్క్షమాయెను 

కీరత్నలు 102:17 => ఆయన దికుక్లేని దరిదుర్ల పార్రథ్న నిరాకరింపక వారి పార్రథ్నవైపు 

తిరిగియునాన్డు. 

కీరత్నలు 102:18 => యెహోవాను సేవించుటకై జనములును రాజయ్ములును కూరచ్బడునపుప్డు 
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యెషయా 51 :9 => యెహోవా బాహువా , లెముమ్ లెముమ్ బలము తొడుగుకొముమ్ 

పూరవ్పుకాలములలోను పురాతన తరములలోను లేచినటుల్ లెముమ్ రాహాబును తుతుత్నియలుగా 

నరికివేసినవాడవు నీవే గదా? మకరమును పొడిచినవాడవు నీవే గదా?  

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

విమోచింపబడినవారు దాటిపోవునటుల్ సముదార్గాధ సథ్లములను తోర్వగా చేసినవాడవు నీవే గదా?  

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యెషయా 52:10 => సమసత్ జనముల కనున్లయెదుట యెహోవా తన పరిశుదధ్ బాహువును 

బయలుపరచియునాన్డు. భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుని రక్షణ చూచెదరు.  

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:33 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు 

వనవృక్షములు ఆయన సనిన్ధిని ఉతస్యించును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

కీరత్నలు 7:7 => జనములు సమాజముగా కూడి నినున్ చుటుట్కొనునపుప్డు వారికి పైగా పరమందు 

ఆసీనుడవు కముమ్. 

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 
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కీరత్నలు 97:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు, భూలోకము ఆనందించునుగాక 

దీవ్పములనిన్యు సంతోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 99:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు భూమి కదలును. 

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

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

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

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

కాలిచ్వేయబడెను 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

వచనము 2 

ఆమె గరిభ్ణియై పర్సవవేదన పడుచు ఆ నొపుప్లకు కేకలు వేయుచుండెను. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 
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పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

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

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

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

అపప్గింతురు. 

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

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 17:15 => మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన 

జలములు పర్జలను, జన సమూహములను, జనములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని 

సూచించును. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 
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యెషయా 34:1 => రాషట్రములారా, నాయొదద్కు వచిచ్ వినుడి జనములారా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుడి 

భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దానిలో పుటిట్నదంతయు వినును గాక. 

యెషయా 34:2 => యెహోవా కోపము సమసత్ జనములమీదికి వచుచ్చునన్ది వారి సరవ్ 

సైనయ్ములమీద ఆయన కోర్ధము వచుచ్చునన్ది ఆయన వారిని శపించి వధకు అపప్గించెను. 

యెషయా 34:3 => వారిలో చంపబడినవారు బయట వేయబడెదరు వారి శవములు కంపుకొటుట్ను 

వారి రకత్మువలన కొండలు కరగిపోవును. 

యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

యెషయా 34:5 => నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు 

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 

యెషయా 34:6 => యెహోవా ఖడగ్ము రకత్మయమగును అది కొర్వువ్చేత కపప్బడును 

గొఱఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటే ల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 

కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  

యెషయా 34:7 => వాటితోకూడ గురుపోతులును వృషభములును కోడెలును దిగిపోవుచునన్వి 

ఎదోమీయుల భూమి రకత్ముతో నానుచునన్ది వారి మనున్ కొర్వువ్తో బలిసియునన్ది.  

యెషయా 34:8 => అది యెహోవా పర్తిదండనచేయు దినము సీయోను వాయ్జెయ్మునుగూరిచ్న 

పర్తికార సంవతస్రము. 

యెషయా 34:9 => ఎదోము కాలువలు కీలగును దాని మనున్ గంధకముగా మారచ్బడును దాని 

భూమి దహించు గంధకముగా ఉండును.  

యెషయా 34:10 => అది రేయింబగళుల్ ఆరక యుండును దాని పొగ నితయ్ము లేచును అది 

తరతరములు పాడుగా నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు  
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యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెషయా 63:2 => నీ వసత్రము ఎఱఱ్గా ఉనన్దేమి? నీ బటట్లు దార్క్షగానుగను తొర్కుక్చుండువాని 

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యెషయా 63:4 => పగతీరుచ్కొను దినము నా మనసుస్నకు వచెచ్ను విముకిత్ చేయదగిన 

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యెషయా 63:5 => నేను చూచి ఆశచ్రయ్పడితిని సహాయము చేయువాడొకడును లేకపోయెను 

ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త 

నాకాధారమాయెను.  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

యెహెజేక్లు 38:9 => గాలి వాన వచిచ్నటుల్ను మేఘము కమిమ్నటుల్ను నీవు దేశముమీదికి వచెచ్దవు, 

నీవును నీ సైనయ్మును నీతోకూడిన బహు జనమును దేశముమీద వాయ్పింతురు. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

యెహెజేక్లు 38:11 => నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని 

గార్మములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కారములును అడడ్గడియలును గవునులునులేని 

దేశముమీదికి పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 
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యెహెజేక్లు 38:12 => వారిని దోచుకొని కొలల్సొముమ్గా పటుట్కొనుటకై, పూరవ్ము పాడై మరల 

నివసింపబడిన సథ్లములమీదికి తిరిగిపోయెదను, ఆ యా జనములలోనుండి సమకూరచ్బడి, 

పశువులును సరకులును గలిగి, భూమి నటట్నడుమ నివసించు జనులమీదికి తిరిగిపోయెదను. 

యెహెజేక్లు 38:13 => సెబావారును దదానువారును తరీ ష్షు వరత్కులును కొదమసింహముల 

వంటివారైన దానివారందరును నినున్ చూచి సొముమ్ దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? దోపు దోచుకొనుటకు 

సైనయ్ము సమకూరిచ్తివా? బహుగా దోపు దోచుకొని, వెండి బంగారములను పశువులను సరకులను 

పటుట్కొని పోవుటకు చాల దోపుడు దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? అని నినన్డుగుదురు. 

యెహెజేక్లు 38:14 => కాగా నరపుతుర్డా, పర్వచనమెతిత్ గోగుతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నీవు 

తెలిసికొందువుగదా? 

యెహెజేక్లు 38:15 => ఉతత్రదికుక్న దూరముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి నీవును నీతోకూడ 

జనములనేకములును గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్ముగా కూడివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 38:16 => మేఘము భూమిని కమిమ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద పడెదరు; 

అంతయ్దినములందు అది సంభవించును, అనయ్జనులు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ నినున్బటిట్ వారి యెదుట 

ననున్ నేను పరిశుదధ్ పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా దేశముమీదికి నినున్ రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 38:17 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నినున్ వారిమీదికి రపిప్ంచెదనని 

పూరవ్మందు ఏటేట పర్వచించుచు వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లైన నా సేవకులదావ్రా నేను 

సెలవిచిచ్నమాట నినున్గూరిచ్నదే గదా? 

యెహెజేక్లు 38:18 => ఆ దినమున, గోగు ఇశార్యేలీయుల దేశముమీదికి రాబోవు ఆ దినమున, 

నా కోపము బహుగా రగులుకొనును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 38:19 => కాబటిట్ నేను రోషమును మహా రౌదర్మును గలిగినవాడనై యీలాగు 

పర్మాణము చేసితిని. ఇశార్యేలీయుల దేశములో మహాకంపము పుటుట్ను. 
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యెహెజేక్లు 38:20 => సముదర్పు చేపలును ఆకాశపకుష్లును భూజంతువులును భూమిమీద పార్కు 

పురుగులనిన్యు భూమిమీదనుండు నరులందరును నాకు భయపడి వణకుదురు, పరవ్తములు 

నాశనమగును, కొండపేటులు పడును, గోడలనిన్యు నేలపడును 

యెహెజేక్లు 38:21 => నా పరవ్తములనిన్టిలో అతనిమీదికి ఖడగ్ము రపిప్ంచెదను, పర్తివాని 

ఖడగ్ము వాని సహోదరునిమీద పడును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 38:22 => తెగులు పంపి హతయ్ కలుగజేసి అతనిమీదను అతని సైనయ్పు వారిమీదను 

అతనితో కూడిన జనములనేకములమీదను పర్ళయమైన వానను పెదద్ వడగండల్ను అగిన్గంధకములను 

కురిపించి నేను అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యెహెజేక్లు 38:23 => నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు అనేకులు తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఘనత వహించి ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొని వారియెదుట ననున్ తెలియపరచుకొందును. 

యోవేలు 3:9 => అనయ్జనులకు ఈ సమాచారము పర్కటన చేయుడి యుదధ్ము పర్తిషిఠ్ంచుడి, 

బలాఢుయ్లను రేపుడి, యోధులందరు సిదధ్పడి రావలెను. 

యోవేలు 3:10 => మీ కఱుఱ్లు చెడగొటిట్ ఖడగ్ములు చేయుడి, మీ పోటకతుత్లు చెడగొటిట్ ఈటెలు 

చేయుడి; బలహీనుడు నేను బలాఢుయ్డను అనుకొనవలెను. 

యోవేలు 3:11 => చుటుట్పటల్నునన్ అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి. యెహోవా, నీ 

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

యోవేలు 3:12 => నలుదికుక్లనునన్ అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను యెహోషాపాతు లోయలో 

ఆసీనుడనగుదును; అనయ్జనులు లేచి అచచ్టికి రావలెను 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

యోవేలు 3:14 => తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన యెహోవా దినము వచేచ్యునన్ది; తీరుప్కై 

జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడియునాన్రు. 

మీకా 7:15 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నీవు వచిచ్నపుప్డు జరిగినటుట్గా నేను జనులకు 

అదుభ్తములను కనుపరతును. 
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మీకా 7:16 => అనయ్జనులు అది చూచి తమకు కలిగిన బలమంత కొంచెమని సిగుగ్పడి నోరు 

మూసికొందురు. వారి చెవులు చెవుడెకిక్పోవును. 

మీకా 7:17 => సరప్ములాగున వారు మనున్ నాకుదురు, భూమిమీద పార్కు పురుగులవలె తమ 

యిరవులలోనుండి వణకుచు పార్కి వతుత్రు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు భయపడుచు వతుత్రు, 

నినున్బటిట్ భయము నొందుదురు. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషుఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

పర్కటన 6:16 => బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 6:17 => మీరు మామీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱఱ్పిలల్ ఉగర్తకును మముమ్ను 

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 
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పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 
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పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 
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పర్కటన 16:20 => పర్తి దీవ్పము పారిపోయెను, పరవ్తములు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

పర్కటన 20:5 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచు వరకు కడమ మృతులు బర్దుకలేదు; ఇదియే 

మొదటి పునరుతాథ్నము. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 
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పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 
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హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 85:9 => మన దేశములో మహిమ నివసించునటుల్ ఆయన రక్షణ ఆయనకు 

భయపడువారికి సమీపముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 103:11 => భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉనన్ది.  
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కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

కీరత్నలు 147:11 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారియందు తన కృపకొరకు 

కనిపెటుట్వారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయునాన్డు. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

లూకా 1:50 => ఆయనకు భయపడు వారిమీద ఆయన కనికరము తరతరములకుండును.  

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 
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పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

పర్కటన 18:22 => నీ వరత్కులు భూమిమీద గొపప్ పర్భువులై యుండిరి; జనములనిన్యు నీ 

మాయమంతర్ములచేత మోసపోయిరి; కావున వైణికుల యొకక్యు, గాయకుల యొకక్యు, 

పిలల్నగోర్వి ఊదువారి యొకక్యు బూరలు ఊదువారి యొకక్యు శబద్ము ఇక ఎనన్డును నీలో 

వినబడదు. మరి ఏ శిలప్మైన చేయు శిలిప్ యెవడును నీలో ఎంతమాతర్మును కనబడడు, తిరుగటి 

ధవ్ని యిక ఎనన్డును నీలో వినబడదు, 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 
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దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:44 => అంతట తూరుప్నుండియు ఉతత్రమునుండియు వరత్మానములు వచిచ్ యతని 

కలతపరచును గనుక అతాయ్గర్హము కలిగి అనేకులను పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును 

అతడు బయలుదేరును. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:33 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు 

వనవృక్షములు ఆయన సనిన్ధిని ఉతస్యించును. 

ఎసేత్రు 9:1 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును చటట్మును నెరవేరు కాలము వచిచ్నపుప్డు అదారు అను 

పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమున యూదులను జయింపగలుగుదుమని వారి పగవారు 

నిశచ్యించుకొనిన దినముననే యూదులు తమ పగవారిమీద అధికారము నొందినటుల్ అగుపడెను. 

కీరత్నలు 7:7 => జనములు సమాజముగా కూడి నినున్ చుటుట్కొనునపుప్డు వారికి పైగా పరమందు 

ఆసీనుడవు కముమ్. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 
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కీరత్నలు 94:13 => భకిత్హీనులకు గుంట తర్వవ్బడువరకు నీతిమంతుల కషట్దినములను పోగొటిట్ 

వారికి నెమమ్ది కలుగజేయుదువు. 

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

యెషయా 10:26 => ఓరేబు బండయొదద్ మిదాయ్నును హతము చేసినటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా తన కొరడాలను వానిమీద ఆడించును. ఆయన దండము సముదర్మువరకు వచుచ్ను 

ఐగుపీత్యులు దండమెతిత్నటుల్ ఆయన దానినెతుత్ను.  

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యిరిమ్యా 6:28 => వారందరు బహు దోర్హులు, కొండెగాండుర్, వారు మటిట్లోహము వంటివారు, 

వారందరు చెరుపువారు. 

యిరిమ్యా 26:5 => మీరు నా మాటలు విని నేను మీకు నియమించిన ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి 

నడుచుకొనుడనియు, నేను పెందలకడ లేచి పంపుచునన్ నా సేవకులగు పర్వకత్ల మాటలను 

అంగీకరించుడనియు నేను మీకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా మీరు వినకపోతిరి. 

యెహెజేక్లు 32:9 => నీవు ఎరుగని దేశములలోనికి నేను నినున్ వెళల్గొటిట్, జనములలో నీకు 

సమూలధవ్ంసము కలుగజేసి బహు జనములకు కోపము పుటిట్ంతును, 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

యోవేలు 3:2 => అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్, యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, 

వారు ఆ యా దేశములలోనికి నా సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము 

పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పక్షమున అకక్డ నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్మాడుదును. 
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మీకా 7:16 => అనయ్జనులు అది చూచి తమకు కలిగిన బలమంత కొంచెమని సిగుగ్పడి నోరు 

మూసికొందురు. వారి చెవులు చెవుడెకిక్పోవును. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

పర్కటన 6:2 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు 

విలుల్పటుట్కొని కూరుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను; అతడు జయించుచు, 

జయించుటకు బయలువెళె ల్ను. 

పర్కటన 6:17 => మీరు మామీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱఱ్పిలల్ ఉగర్తకును మముమ్ను 

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 
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పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

వచనము 3 

అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు 

తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 

పర్కటన 15:5 => అటుతరువాత నేను చూడగా, సాక్షయ్పు గుడార సంబంధమైన ఆలయము 

పరలోకమందు తెరవబడెను.  

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

పర్కటన 15:8 => అంతట దేవుని మహిమనుండియు ఆయన శకిత్నుండియు వచిచ్న పొగతో 

ఆలయము నింపబడినందున ఆ యేడుగురు దూతలయొదద్ ఉనన్ యేడు తెగుళుల్ సమాపిత్యగువరకు 

ఆలయమందు ఎవడును పర్వేశింపజాలకపోయెను 
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పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

నిరగ్మకాండము 25:21 => నేను నీకిచుచ్ శాసనములను ఆ మందసములో నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:22 => అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొని కరుణాపీఠము మీదనుండియు, 

శాసనములుగల మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 

సంఖాయ్కాండము 4:5 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి 

వచిచ్ అడడ్తెరను దించి దానితో సాక్షయ్పు మందసమును కపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 4:15 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును 

పరిశుదధ్సథ్లమును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని కపుప్ట ముగించిన తరువాత 

కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్మైనదానిని 

ముటట్కూడదు. ఇవి పర్తయ్క్షపు గుడారములో కహాతీయుల భారము. 
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సంఖాయ్కాండము 10:33 => వారు యెహోవా కొండనుండి మూడు దినముల పర్యాణముచేసిరి; 

వారికి విశార్ంతిసథ్లము చూచుటకు ఆ మూడు దినముల పర్యాణములో యెహోవా నిబంధన 

మందసము వారికి ముందుగా సాగెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 3:15 => నేటి వరకును మోషే గర్ంథము వారు చదువునపుప్డెలల్ ముసుకు వారి 

హృదయములమీద నునన్ది గాని 

2 కొరిందీయులకు 3:16 => వారి హృదయము పర్భువు వైపునకు ఎపుప్డు తిరుగునో అపుప్డు 

ముసుకు తీసివేయబడును. 

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 

హెబీర్యులకు 9:5 => దానిపైని కరుణాపీఠమును కముమ్కొనుచునన్ మహిమగల కెరూబులుండెను. 

వీటినిగూరిచ్ యిపుప్డు వివరముగా చెపప్ వలల్పడదు. 

హెబీర్యులకు 9:6 => ఇవి ఈలాగు ఏరప్రచబడినపుప్డు యాజకులు సేవచేయుచు, నితయ్మును ఈ 

మొదటి గుడారములోనికి వెళుల్దురు గాని 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

హెబీర్యులకు 9:8 => దీనినిబటిట్ ఆ మొదటి గుడారమింక నిలుచుచుండగా అతిపరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశించు మారగ్ము బయలుపరచబడలేదని పరిశుదాధ్తమ్ తెలియజేయుచునాన్డు. 
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పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 

పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

నిరగ్మకాండము 9:18 => ఇదిగో రేపు ఈ వేళకు నేను మికిక్లి బాధకరమైన వడగండల్ను 

కురిపించెదను; ఐగుపు రాజయ్ము సాథ్పించిన దినము మొదలుకొని యిదివరకు అందులో అటిట్ 

వడగండుల్ పడలేదు. 
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నిరగ్మకాండము 9:19 => కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు పంపి నీ పశువులను పొలములలో నీకు కలిగినది 

యావతుత్ను తవ్రగా భదర్ము చేయుము. ఇంటికి రపిప్ంపబడక పొలములో ఉండు పర్తి 

మనుషుయ్నిమీదను జంతువుమీదను వడగండుల్ కురియును, అపుప్డు అవి చచుచ్నని చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 9:20 => ఫరో సేవకులలో యెహోవా మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను 

తన పశువులను ఇండల్లోనికి తవ్రగా రపిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:22 => యెహోవా నీ చెయియ్ ఆకాశమువైపు చూపుము; ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను పొలముల కూరలనిన్టిమీదను వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతట 

పడునని మోషేతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

నిరగ్మకాండము 9:24 => ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన పిడుగులును బహు 

బలమైనవాయెను. ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి 

కలుగలేదు. 

నిరగ్మకాండము 9:25 => ఆ వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట మనుషుయ్లనేమి జంతువులనేమి 

బయటనునన్ది యావతుత్ను నశింపచేసెను. వడగండుల్ పొలములోని పర్తి కూరను చెడగొటెట్ను, 

పొలములోని పర్తి చెటుట్ను విరుగగొటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:26 => అయితే ఇశార్యేలీయులునన్ గోషెను దేశములో మాతర్ము వడగండుల్ 

పడలేదు. 

నిరగ్మకాండము 9:27 => ఇది చూడగా ఫరో మోషే అహరోనులను పిలువనంపి నేను ఈసారి 

పాపము చేసియునాన్ను; యెహోవా నాయ్యవంతుడు, నేనును నా జనులును దురామ్రుగ్లము; 

Page  of 966 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

నిరగ్మకాండము 9:28 => ఇంతమటుట్కు చాలును; ఇకను బర్హామ్ండమైన ఉరుములు వడగండుల్ 

రాకుండునటుల్ యెహోవాను వేడుకొనుడి, మిముమ్ను పోనిచెచ్దను, మిముమ్ను ఇకను నిలుపనని వారితో 

చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 9:29 => మోషే అతని చూచి నేను ఈ పటట్ణమునుండి బయలువెళల్గానే నాచేతులు 

యెహోవావైపు ఎతెత్దను. ఈ ఉరుములు మానును, ఈ వడగండుల్ను ఇకమీదట పడవు. అందువలన 

భూమి యెహోవాదని నీకు తెలియబడును. 

యెహోషువ 10:11 => మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి బేత  హోరోనుకు దిగిపోవు 

తోర్వను పారిపోవుచుండగా, వారు అజేకాకు వచుచ్వరకు యెహోవా ఆకాశమునుండి గొపప్ 

వడగండల్ను వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత చనిపోయిరి. ఇశార్యేలీయులు కతిత్వాత 

చంపిన వారికంటె ఆ వడగండల్చేత చచిచ్నవారు ఎకుక్వ మందియయిరి. 

యోబు 38:22 => నీవు హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 

యోబు 38:23 => ఆపతాక్లము కొరకును యుదధ్ము కొరకును యుదధ్దినము కొరకును నేను 

దాచియుంచిన వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

కీరత్నలు 105:32 => ఆయన వారిమీద వడగండల్ వాన కురిపించెను. వారి దేశములో అగిన్జావ్లలు 

పుటిట్ంచెను. 

యెషయా 28:2 => ఆలకించుడి, బలపరాకర్మములు గలవాడొకడు పర్భువుకు ఉనాన్డు పర్చండమైన 

వడగండుల్ను పర్చండమైన జలముల పర్వాహమును పర్చండమైన వరదయు కొటిట్వేయునటుల్ ఆయన 

తన బలముచేత పడదోర్యువాడు.  

యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

యెషయా 32:19 => పటట్ణము నిశచ్యముగా కూలిపోవును. 
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యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

యెహెజేక్లు 38:22 => తెగులు పంపి హతయ్ కలుగజేసి అతనిమీదను అతని సైనయ్పు వారిమీదను 

అతనితో కూడిన జనములనేకములమీదను పర్ళయమైన వానను పెదద్ వడగండల్ను అగిన్గంధకములను 

కురిపించి నేను అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

నిరగ్మకాండము 25:10 => వారు తుమమ్కఱఱ్తో నొక మందసమును చేయవలెను. దాని పొడుగు 

రెండు మూరలునర, దాని వెడలుప్ మూరెడునర, దాని యెతుత్ మూరెడునర 

నిరగ్మకాండము 38:21 => మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము, అనగా సాక్షయ్పు మందిర పదారథ్ముల 

మొతత్ము ఇదే. ఇటుల్ వాటిని యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే 

మాటచొపుప్న లెకక్ పెటిట్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 40:3 => అచచ్ట నీవు సాక్షయ్పు మందసమును నిలిపి ఆ మందసమును అడడ్తెరతో 

కపప్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:20 => వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్సథ్లమును రెపప్పాటు సేపైనను 

చూచుటకు లోపలికి రాకూడదు.  

యెహోషువ 4:16 => ఆజాఞ్పించుమని యెహోషువతో సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 22:14 => యెహోవా ఆకాశమందు గరిజ్ంచెను సరోవ్నన్తుడు ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 19:11 => అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు 

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 
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యోబు 37:3 => ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద ఆయనదాని వినిపించును భూమయ్ంతములవరకు తన 

మెరుపును కనబడజేయును. 

కీరత్నలు 18:6 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవునికి పార్రథ్న చేసితిని ఆయన 

తన ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న నంగీకరించెను నా మొఱఱ్ ఆయన సనిన్ధిని చేరి ఆయన 

చెవులజొచెచ్ను. 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 68:8 => భూమి వణకెను దేవుని సనిన్ధిని అంతరిక్షము దిగజారెను ఇశార్యేలు దేవుడగు 

దేవుని సనిన్ధిని ఆవలి సీనాయి కంపించెను. 

కీరత్నలు 68:33 => అనాదిగానునన్ ఆకాశాకాశవాహన మెకుక్వానిని కీరిత్ంచుడి ఆయన తన 

సవ్రము వినబడజేయును అది బలమైన సవ్రము.  

కీరత్నలు 77:18 => నీ ఉరుముల ధవ్ని సుడిగాలిలో మోర్గెను మెరుపులు లోకమును 

పర్కాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపించెను. 

కీరత్నలు 97:4 => ఆయన మెరుపులు లోకమును పర్కాశింపజేయుచునన్వి భూమి దాని చూచి 

కంపించుచునన్ది. 

యెషయా 2:19 => యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

యెషయా 28:17 => నేను నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ 

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

యెషయా 29:6 => ఉరుముతోను భూకంపముతోను మహా శబద్ముతోను సుడిగాలి తుపానులతోను 

దహించు అగిన్జావ్లలతోను సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని శికిష్ంచును. 
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యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  

యోవేలు 3:16 => యెహోవా సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు; యెరూషలేములోనుండి తన 

సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; భూమాయ్కాశములు వణకుచునన్వి. అయితే యెహోవా తన జనులకు 

ఆశర్యమగును, ఇశార్యేలీయులకు దురగ్ముగా ఉండును. 

మతత్యి 27:51 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను; భూమి 

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

మతత్యి 28:2 => ఇదిగో పర్భువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, రాయి పొరిల్ంచి దానిమీద 

కూరుచ్ండెను; అపుప్డు మహా భూకంపము కలిగెను. 

యోహాను 12:29 => కాబటిట్ అకక్డ నిలుచుండి వినిన జనసమూహము ఉరిమెను అనిరి. 

మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 
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పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

వచనము 4 

దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద పడవేసెను. కననైయునన్ 

ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ యెదుట నిలుచుండెను. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

మారుక్ 13:25 => ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:19 => పైన ఆకాశమందు మహతాక్రయ్ములను కిర్ంద భూమిమీద సూచక 

కిర్యలను రకత్మును అగిన్ని పొగఆవిరిని కలుగజేసెదను. 
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మతత్యి 12:38 => అపుప్డు శాసు త్ర్లలోను పరిసయుయ్లలోను కొందరు బోధకుడా, నీవలన ఒక 

సూచక కిర్య చూడగోరుచునాన్మని ఆయనతో చెపప్గా ఆయన ఇటల్నెను. 

మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

లూకా 21:11 => అకక్డకక్డ గొపప్ భూకంపములు కలుగును, తెగుళుల్ను కరవులును తటసిథ్ంచును, 

ఆకాశమునుండి మహా భయోతాప్తములును గొపప్ సూచనలును పుటుట్ను. 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

యెషయా 49:14 => అయితే సీయోను యెహోవా ననున్ విడిచిపెటిట్యునాన్డు పర్భువు ననున్ 

మరచియునాన్డని అనుకొనుచునన్ది. 

యెషయా 49:15 => సతరీ తన గరభ్మున పుటిట్న బిడడ్ను కరుణింపకుండ తన చంటిపిలల్ను మరచునా? 

వారైన మరచుదురు గాని నేను నినున్ మరువను. 

యెషయా 49:16 => చూడుము నా యరచేతులమీదనే నినున్ చెకిక్యునాన్ను నీ పార్కారములు 

నితయ్ము నా యెదుటనునన్వి  

యెషయా 49:17 => నీ కుమారులు తవ్రపడుచునాన్రు నినున్ నాశనముచేసి నినున్ పాడుచేసినవారు 

నీలోనుండి బయలువెళుల్చునాన్రు.  

యెషయా 49:18 => కనున్లెతిత్ నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండిల్కుమారెత్ ఒడాడ్ణము 

ధరించుకొనునటుల్ నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని పర్మాణము 

చేయుచునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 49:19 => నివాసులు విసత్రించినందున పాడైన నీ చోటుల్ను బీటి సథ్లములును నాశనము 

చేయబడిన నీ భూమియు వారికి ఇరుకుగా ఉండును నినున్ మింగివేసినవారు దూరముగా ఉందురు.  
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యెషయా 49:20 => నీవు సంతానహీనురాలవైనపుప్డు నీకు పుటిట్న కుమారులు ఈ సథ్లము మాకు 

ఇరుకుగా ఉనన్ది. ఇంక విశాలమైన సథ్లము మాకిమమ్ని నీ చెవులలో చెపుప్దురు.  

యెషయా 49:21 => అపుప్డు నీవు నేను నా పిలల్లను పోగొటుట్కొని, సంతానహీనురాలను, ఒంటరినై 

ఇటు అటు తిరుగులాడుచునన్ పరదేశురాలనే గదా? వీరిని నాయందు కనినవాడెవడు? వీరిని 

పెంచినవాడెవడు? నేను ఒంటరికతెత్నై విడువబడితిని, వీరు ఎకక్డ ఉండిరి? అని నీ మనసుస్లో 

నీవనుకొందువు.  

యెషయా 49:22 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను జనములతటుట్ నా 

చెయి యెతుత్చునాన్ను జనములతటుట్ నా ధవ్జము ఎతుత్చునాన్ను వారు నీ కుమారులను 

రొముమ్ననుంచుకొని వచెచ్దరు నీ కుమారెత్లు వారి భుజములమీద మోయబడెదరు  

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

యెషయా 54:6 => నీ దేవుడు ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు విడువబడి దుఃఖాకార్ంతురాలైన 

భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను తృణీకరింపబడిన యౌవనపు భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను 

యెహోవా నినున్ పిలుచుచునాన్డు.  

యెషయా 54:7 => నిమిషమాతర్ము నేను నినున్ విసరిజ్ంచితిని గొపప్ వాతస్లయ్ముతో నినున్ 

సమకూరెచ్దను 

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 
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యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

హోషేయ 2:19 => నీవు నితయ్ము నాకుండునటుల్గా నేను నీతినిబటిట్ తీరుప్తీరుచ్టవలనను, 

దయాదాకిష్ణయ్ములు చూపుటవలనను నినున్ పర్ధానము చేసికొందును. 

హోషేయ 2:20 => నీవు యెహోవాను ఎరుగునటుల్ నేను నమమ్కమునుబటిట్ నినున్ పర్ధానము 

చేసికొందును. 

యోహాను 3:29 => పెండిల్కుమారెత్ గలవాడు పెండిల్ కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండిల్ 

కుమారుని సవ్రము వినెడి సేన్హితుడు ఆ పెండిల్ కుమారుని సవ్రము విని మికిక్లి సంతోషించును; ఈ 

నా సంతోషము పరిపూరణ్మైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 
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పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 
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గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

యెషయా 62:3 => నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ 

మకుటముగాను ఉందువు. 

జెకరాయ్ 9:16 => నా జనులు యెహోవా దేశములో కిరీటమందలి రతన్ములవలె నునాన్రు గనుక 

కాపరి తన మందను రకిష్ంచునటుల్ వారి దేవుడైన యెహోవా ఆ దినమున వారిని రకిష్ంచును. 

యోబు 41:34 => అది గొపప్వాటిననిన్టిని తిరసక్రించును గరివ్ంచిన జంతువులనిన్టికి అది రాజు. 

పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  

యెషయా 66:7 => పర్సవవేదన పడకమునుపు ఆమె పిలల్ను కనినది నొపుప్లు తగులకమునుపు 

మగపిలల్ను కనినది. 

యెహెజేక్లు 20:40 => నిజముగా ఇశార్యేలీయుల ఉనన్తమైన కొండయగు నా పరిశుదధ్ 

పరవ్తమందు దేశములోనునన్ ఇశార్యేలీయులందరును నాకు సేవ చేయుదురు; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. అచచ్టనే నేను వారిని అంగీకరించెదను. అచచ్టనే మీ పర్తిషిఠ్తమైన యరప్ణలను, 

మీ పర్థమ ఫలదానములను, పర్తిషిఠ్తములగు మీ కానుకలననిన్టిని నేనంగీకరించెదను.  
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మీకా 5:3 => కాబటిట్ పర్సవమగు సతరీ పిలల్ను కనువరకు ఆయన వారిని అపప్గించును, అపుప్డు 

ఆయన సహోదరులలో శేషించినవారును ఇశార్యేలీయులతో కూడ తిరిగివతుత్రు. 

మతత్యి 2:7 => ఆ నక్షతర్ము కనబడిన కాలము వారిచేత పరిషాక్రముగా తెలిసికొని 

మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

లూకా 2:6 => వారకక్డ ఉనన్పుప్డు ఆమె పర్సవదినములు నిండెను గనుక 

లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

గలతీయులకు 4:19 => నా పిలల్లారా, కీర్సుత్ సవ్రూపము మీయందేరప్డు వరకు మీ విషయమై 

మరల నాకు పర్సవవేదన కలుగుచునన్ది. 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

వచనము 5 

సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె కనగా, ఆమె శిశువు 

దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 
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పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 54:1 => గొడార్లా, పిలల్లు కననిదానా, జయగీతమెతుత్ము పర్సవవేదన పడనిదానా, 

జయకీరత్న నెతిత్ ఆనందపడుము సంసారిపిలల్లకంటె విడువబడినదాని పిలల్లు విసాత్రమగుదురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 66:7 => పర్సవవేదన పడకమునుపు ఆమె పిలల్ను కనినది నొపుప్లు తగులకమునుపు 

మగపిలల్ను కనినది. 

యెషయా 66:8 => అటిట్వారత్ యెవరు వినియుండిరి? అటిట్ సంగతులు ఎవరు చూచిరి? ఒక 

జనమును కనుటకు ఒకనాటి పర్సవవేదన చాలునా? ఒకక్ నిమిషములో ఒక జనము జనిమ్ంచునా? 

సీయోనునకు పర్సవవేదన కలుగగానే ఆమె బిడడ్లను కనెను.  

మీకా 5:3 => కాబటిట్ పర్సవమగు సతరీ పిలల్ను కనువరకు ఆయన వారిని అపప్గించును, అపుప్డు 

ఆయన సహోదరులలో శేషించినవారును ఇశార్యేలీయులతో కూడ తిరిగివతుత్రు. 

యోహాను 16:21 => సతరీ పర్సవించునపుప్డు ఆమె గడియ వచెచ్ను గనుక ఆమె వేదనపడును; అయితే 

శిశువు పుటట్గానే లోకమందు నరుడొకడు పుటెట్నను సంతోషముచేత ఆమె ఆ వేదన మరి జాఞ్పకము 

చేసికొనదు. 

గలతీయులకు 4:19 => నా పిలల్లారా, కీర్సుత్ సవ్రూపము మీయందేరప్డు వరకు మీ విషయమై 

మరల నాకు పర్సవవేదన కలుగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 4:27 => ఇందుకు కనని గొడార్లా సంతోషించుము, పర్సవవేదన పడనిదానా, 

బిగగ్రగా కేకలువేయుము; ఏలయనగా పెనిమిటిగలదాని పిలల్లకంటె పెనిమిటి లేనిదాని పిలల్లు 

ఎకుక్వమంది ఉనాన్రు అని వార్యబడియునన్ది. 
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దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

రోమీయులకు 8:22 => సృషిట్ యావతుత్ ఇదివరకు ఏకగీర్వముగా మూలుగుచు పర్సవవేదన 

పడుచునునన్దని యెరుగుదుము. 

పర్కటన 12:5 => సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె 

కనగా, ఆమె శిశువు దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 

వచనము 6 

ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు ఆమెను 

పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 
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పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యెషయా 51 :9 => యెహోవా బాహువా , లెముమ్ లెముమ్ బలము తొడుగుకొముమ్ 

పూరవ్పుకాలములలోను పురాతన తరములలోను లేచినటుల్ లెముమ్ రాహాబును తుతుత్నియలుగా 

నరికివేసినవాడవు నీవే గదా? మకరమును పొడిచినవాడవు నీవే గదా?  
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పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

పర్కటన 17:10 => మరియు ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదుగురు కూలిపోయిరి, ఒకడునాన్డు, 

కడమవాడు ఇంకను రాలేదు, వచిచ్నపుప్డు అతడు కొంచెము కాలముండవలెను. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:7 => ఆ దూత నాతో ఇటల్నెను నీవేల ఆశచ్రయ్పడితివి? యీ సతరీనిగూరిచ్న మరమ్మును, 

ఏడు తలలును పది కొముమ్లును గలిగి దాని మోయుచునన్ కూర్రమృగమునుగూరిచ్న మరమ్మును నేను 

నీకు తెలిపెదను. 

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

దానియేలు 2:42 => పాదముల వేర్ళుల్ కొంతమటుట్నకు ఇనుపవిగాను కొంతమటుట్నకు మటిట్విగాను 

ఉనన్టుల్ ఆ రాజయ్ము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయములో నీరసముగాను ఉండును. 
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దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 23:42 => ఆలాగున జరుగగా, అచచ్ట ఆమెతో ఉండిన వేడుకగాండర్ 

సమూహముయొకక్ సందడి వినబడెను. సమూహమునకు చేరిన తార్గుబోతులు వారియొదద్కు ఎడారి 

మారగ్మునుండి వచిచ్రి, వారు ఈ వేశయ్ల చేతులకు కడియములు తొడిగి వారి తలలకు పూదండలు 

చుటిట్రి. 

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  
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దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 

బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

నహూము 2:3 => ఆయన బలాఢుయ్ల డాళుల్ ఎరుపాయెను, పరాకర్మశాలురు రకత్వరణ్పు వసత్రములు 

ధరించుకొనియునాన్రు, ఆయన సైనయ్ము వూయ్హపరచిన దినమున రథభూషణములు అగిన్వలె 

మెరయుచునన్వి, సరళదారుమయమైన యీటెలు ఆడుచునన్వి; 

జెకరాయ్ 6:2 => మొదటి రథమునకు ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములు, రెండవ రథమునకు నలల్ని గుఱఱ్ములు, 

పర్కటన 6:4 => అపుప్డు ఎఱఱ్నిదైన వేరొక గుఱఱ్ము బయలువెళెళ్ను; మనుషుయ్లు ఒకని ఒకడు 

చంపుకొనునటుల్ భూలోకములో సమాధానము లేకుండ చేయుటకు ఈ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానికి 

అధికార మియయ్బడెను; మరియు అతనికి ఒక పెదద్ ఖడగ్మియయ్బడెను 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

వచనము 7 

అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ ఘటసరప్ముతో 

యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

Page  of 983 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 9:10 => తేళల్తోకలవంటి తోకలును కొండుల్ను వాటికుండెను. అయిదు నెలలవరకు వాటి 

తోకలచేత మనుషుయ్లకు హాని చేయుటకు వాటికి అధికారముండెను. 

పర్కటన 9:19 => ఆ గుఱఱ్ముల బలము వాటి నోళల్ యందును వాటి తోకల యందును ఉనన్ది, 

ఎందుకనగా వాటి తోకలు పాములవలె ఉండి తలలు కలిగినవైనందున వాటిచేత అవి హాని చేయును. 

దానియేలు 8:9 => ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది 

దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

పర్కటన 17:18 => మరియు నీవు చూచిన ఆ సతరీ భూరాజుల నేలు ఆ మహా పటట్ణమే. 

పర్కటన 12:2 => ఆమె గరిభ్ణియై పర్సవవేదన పడుచు ఆ నొపుప్లకు కేకలు వేయుచుండెను. 

నిరగ్మకాండము 1:16 => మీరు హెబీర్ సతరీలకు మంతర్సానిపని చేయుచు వారిని కానుప్పీటలమీద 

చూచినపుప్డు మగవాడైనయెడల వాని చంపుడి, ఆడుదైనయెడల దాని బర్దుకనియుయ్డని వారితో 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసు త్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 2:5 => అందుకు వారు యూదయ బేతెల్హేములోనే; ఏలయనగా యూదయ దేశపు 

బేతెల్హేమా నీవు యూదా పర్ధానులలో ఎంత మాతర్మును అలప్మైనదానవు కావు;ఇశార్యేలను నా 

పర్జలను పరిపాలించు అధిపతి నీలోనుండి వచుచ్ను అని పర్వకత్ దావ్రా వార్యబడి యునన్దనిరి 
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మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

మతత్యి 2:7 => ఆ నక్షతర్ము కనబడిన కాలము వారిచేత పరిషాక్రముగా తెలిసికొని 

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళిల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

మతత్యి 2:9 => వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోవుచుండగా, ఇదిగో తూరుప్ దేశమున వారు 

చూచిన నక్షతర్ము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచిచ్ నిలుచువరకు వారికి ముందుగా నడిచెను. 

మతత్యి 2:10 => వారు ఆ నక్షతర్మును చూచి, అతాయ్నందభరితులై యింటిలోనికి వచిచ్, 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళిల్రి. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 2:14 => అపుప్డతడు లేచి, రాతిర్వేళ శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

Page  of 985 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:11 => పకిష్రాజు తన గూడు రేపి తన పిలల్లపైని అలాల్డుచు రెకక్లు 

చాపుకొని వాటిని పటుట్కొని తన రెకక్లమీద వాటిని మోయునటుల్ యెహోవా వానిని నడిపించెను.  

కీరత్నలు 22:9 => గరభ్మునుండి ననున్ తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము 

చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమిమ్క పుటిట్ంచితివి. 

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 8:10 => ఆకాశ సైనయ్ము నంటునంతగా పెరిగి నక్షతర్ములలో కొనిన్టిని పడవేసి 

కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 8:40 => దేవునివలన వినిన సతయ్ము మీతో చెపిప్నవాడనైన ననున్ మీరిపుప్డు చంప 

వెదకుచునాన్రే; అబార్హాము అటుల్ చేయలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:19 => తమ శిశువులు బర్దుకకుండ వారిని బయట పారవేయవలెనని 

మన పితరులను బాధ పెటెట్ను. 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

పర్కటన 6:8 => అపుప్డు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వరణ్ముగల ఒక గుఱఱ్ము కనబడెను; దాని 

మీద కూరుచ్నన్వాని పేరు మృతుయ్వు. పాతాళలోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడగ్మువలనను 
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కరవువలనను మరణమువలనను (లేక తెగులువలనను) భూమిలోనుండి కూర్రమృగములవలనను 

భూనివాసులను చంపుటకు భూమి యొకక్ నాలుగవ భాగము పైన అధికారము వానికియయ్బడెను 

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 12:13 => ఆ ఘటసరప్ము తాను భూమిమీద పడదోర్యబడి యుండుట చూచి, ఆ మగ 

శిశువును కనిన సతరీని హింసించెను; 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

వచనము 8 

ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి గనుక పరలోకమందు 

వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  
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పర్కటన 12:2 => ఆమె గరిభ్ణియై పర్సవవేదన పడుచు ఆ నొపుప్లకు కేకలు వేయుచుండెను. 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 31:22 => నీవు ఎనాన్ళుల్ ఇటు అటు తిరుగులాడుదువు? విశావ్సఘాతకురాలా, యెహోవా 

నీ దేశములో నూతనమైన కారయ్ము జరిగించుచునాన్డు, సతరీ పురుషుని ఆవరించును. 

మీకా 5:3 => కాబటిట్ పర్సవమగు సతరీ పిలల్ను కనువరకు ఆయన వారిని అపప్గించును, అపుప్డు 

ఆయన సహోదరులలో శేషించినవారును ఇశార్యేలీయులతో కూడ తిరిగివతుత్రు. 

మతత్యి 1:25 => ఆమె కుమారుని కను వరకు ఆమెను ఎరుగకుండెను; అతడు ఆ కుమారునికి 

యేసు అను పేరు పెటెట్ను. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 2:27 => అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె 

పగులగొటట్బడుదురు; 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

పర్కటన 11:12 => అపుప్డు ఇకక్డికి ఎకిక్రండని పరలోకమునుండి గొపప్ సవ్రము తమతో చెపుప్ట 

వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు 

వారిని చూచిరి 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 
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కీరత్నలు 22:9 => గరభ్మునుండి ననున్ తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము 

చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమిమ్క పుటిట్ంచితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:19 => తమ శిశువులు బర్దుకకుండ వారిని బయట పారవేయవలెనని 

మన పితరులను బాధ పెటెట్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 12:13 => ఆ ఘటసరప్ము తాను భూమిమీద పడదోర్యబడి యుండుట చూచి, ఆ మగ 

శిశువును కనిన సతరీని హింసించెను; 

వచనము 9 

కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల ఆది సరప్మైన ఆ 

మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని దూతలు దానితో కూడ 

పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 
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పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

1 రాజులు 17:3 => నీవు ఇచచ్టనుండి తూరుప్వైపునకు పోయి యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ 

కెరీతు వాగుదగగ్ర దాగియుండుము; 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

1 రాజులు 17:5 => అతడు పోయి యెహోవా సెలవుచొపుప్న యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు 

వాగు దగగ్ర నివాసము చేసెను. 

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:9 => నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

1 రాజులు 17:10 => అందుకతడు లేచి సారెపతునకు పోయి పటట్ణపు గవినియొదద్కు రాగా, ఒక 

విధవరాలు అచచ్ట కటెట్లు ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి తార్గుటకై పాతర్తో కొంచెము నీళుల్ 

నాకు తీసికొనిరమమ్ని వేడుకొనెను. 

1 రాజులు 17:11 => ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను 

నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడడ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడడ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 
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1 రాజులు 17:14 => భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి 

తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె అయిపోదని 

1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళిల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 17:16 => యెహోవా ఏలీయా దావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ 

కాలేదు, బుడిడ్లో ఉనన్ నూనె అయిపోలేదు. 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

1 రాజులు 19:5 => అతడు బదరీవృక్షము కిర్ంద పరుండి నిదిర్ంచుచుండగా ఒక దేవదూత వచిచ్ 

అతని ముటిట్ నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 19:6 => అతడు చూచినంతలో అతని తలదగగ్ర నిపుప్లమీద కాలచ్బడిన అపప్మును నీళల్ 

బుడిడ్యు కనబడెను గనుక అతడు భోజనముచేసి తిరిగి పరుండెను. 

1 రాజులు 19:7 => అయితే యెహోవా దూత రెండవమారు వచిచ్ అతని ముటిట్ నీ శకిత్కి మించిన 

పర్యాణము నీకు సిదధ్మైయునన్ది, నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపిప్నపుప్డు 

1 రాజులు 19:8 => అతడు లేచి భోజనముచేసి, ఆ భోజనపు బలముచేత నలువది రాతిర్ంబగళుల్ 

పర్యాణముచేసి, దేవుని పరవ్తమని పేరుపెటట్బడిన హోరేబునకు వచిచ్ 

మతత్యి 4:11 => అంతట అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూతలు వచిచ్ ఆయనకు 

పరిచరయ్ చేసిరి. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 
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కీరత్నలు 107:4 => వారు అరణయ్మందలి యెడారితోర్వను తిరుగులాడుచుండిరి. నివాసపురమేదియు 

వారికి దొరుకకపోయెను. 

పరమగీతము 3:6 => ధూమ సత్ంభములవలె అరణయ్మారగ్ముగా వచుచ్ ఇది ఏమి? గోపరసముతోను 

సాంబార్ణితోను వరత్కులముమ్ వివిధమైన సుగంధ చూరణ్ములతోను పరిమళించుచు వచుచ్ ఇది ఏమి?  

పరమగీతము 8:5 => తన పిర్యునిమీద ఆనుకొని అరణయ్మారగ్మున వచుచ్నది ఎవతె? 

జలద్రువృక్షము కిర్ంద నేను నినున్ లేపితిని అచచ్ట నీ తలిల్కి నీవలన పర్సవవేదన కలిగెను నినున్ కనిన 

తలిల్ యిచచ్టనే పర్సవవేదన పడెను. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

హోషేయ 2:14 => పిమమ్ట దానిని ఆకరిష్ంచి అరణయ్ములోనికి కొనిపోయి అకక్డ దానితో పేర్మగా 

మాటలాడుదును; 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 
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పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

వచనము 10 

మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని 

యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు 

రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 
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పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

యెషయా 34:5 => నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు 

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

యెషయా 55:4 => ఇదిగో జనములకు సాకిష్గా అతని నియమించితిని జనములకు రాజుగాను 

అధిపతిగాను అతని నియమించితిని 

దానియేలు 10:13 => పారసీకుల రాజాయ్ధిపతి ఇరువది యొకక్ దినములు ననున్ ఎదిరించెను. ఇంక 

పారసీకుల రాజుల సముఖమున నేను నిలుచుచుండగా పర్ధానాధిపతులలో మిఖాయేలను ఒకడు నాకు 

సహాయము చేయవచెచ్ను, 
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దానియేలు 10:21 => అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు 

మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూరిచ్ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.  

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరుణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

మతత్యి 26:53 => ఈ సమయమున నేను నా తండిర్ని వేడుకొనలేననియు, వేడుకొనినయెడల 

ఆయన పండెర్ండు సేనావూయ్హములకంటె ఎకుక్వ మంది దూతలను ఇపుప్డే నాకు పంపడనియు 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 
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పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 33:4 => అపుప్డు ఐగుపీత్యుల దేవతలకు యెహోవా తీరుప్ తీరెచ్ను. 
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యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

కీరత్నలు 27:3 => నాతో యుదధ్ము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు 

నామీదికి యుదధ్ము రేగినను దీనిలో నేను ధైరయ్ము విడువకుందును.  

యెషయా 14:12 => తేజోనక్షతర్మా, వేకువచుకాక్, నీవెటుల్ ఆకాశమునుండి పడితివి? జనములను 

పడగొటిట్న నీవు నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 

యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:1 => పర్భువు కోపపడి సీయోను కుమారెత్ను మేఘముతో కపిప్యునాన్డు 

ఆయన ఇశార్యేలు సౌందరయ్మును ఆకాశమునుండి భూమిమీదికి పడవేసెను కోపదినమందు ఆయన 

తన పాదపీఠమును జాఞ్పకము చేసికొనకపోయెను.  

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

మతత్యి 12:29 => ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధింపనియెడల యేలాగు ఆ బలవంతుని 

యింటిలో చొచిచ్ అతని సామగిర్ దోచుకొనగలడు? అటుల్ బంధించినయెడల వాని యిలుల్ 

దోచుకొనును. 

మారుక్ 3:27 => ఒకడు బలవంతుడైనవానిని మొదట బంధించితేనే తపప్, ఆ బలవంతుని 

ఇంటజొచిచ్ వాని సామగిర్ దోచుకొననేరడు; బంధించినయెడల వాని యిలుల్ దోచుకొనవచుచ్ను. 

లూకా 10:18 => ఆయన సాతాను మెరుపువలె ఆకాశమునుండి పడుట చూచితిని. 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

Page  of 997 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

వచనము 11 

వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని జయించియునాన్రు గాని, 

మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

కీరత్నలు 13:4 => నేను మరణనిదర్ నొందకుండను వాని గెలిచితినని నా శతుర్వు చెపుప్కొనకుండను 

నేను తూలిపోయి యుండగా నా విరోధులు హరిష్ంపకుండను నా కనున్లకు వెలుగిముమ్. 

కీరత్నలు 118:10 => అనయ్జనులందరు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను 

వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

కీరత్నలు 118:11 => నలుదిశలను వారు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

కీరత్నలు 118:13 => నేను పడునటుల్ నీవు ననున్ గటిట్గా తోసితివి యెహోవా నాకు సహాయము 

చేసెను. 

కీరత్నలు 129:2 => నా యౌవనకాలము మొదలుకొని నాకు అధిక బాధలు కలుగజేయుచు వచిచ్రి. 

అయినను వారు ననున్ జయింపలేకపోయిరి. 

యిరిమ్యా 1:19 => వారు నీతో యుదధ్ముచేతురు గాని నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు 

తోడైయునన్ందున వారు నీపైని విజయము పొందజాలరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 
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రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

యోబు 7:10 => అతడు ఇక ఎనన్డును తన యింటికి రాడు అతని సథ్లము అతని మరల నెరుగదు. 

యోబు 8:18 => దేవుడు అతని సథ్లములోనుండి అతని వెళల్గొటిట్నయెడల అది నేను నినెన్రుగను 

ఎపుప్డును నినున్ చూడలేదనును. 

యోబు 20:9 => వారిని చూచిన కనున్ ఇకను వారిని చూడదు వారి సథ్లమున వారు మరి ఎపుప్డును 

కనబడరు 

యోబు 27:21 => తూరుప్గాలి వారిని కొనిపోగా వారు సమసి పోవుదురు అది వారి 

సథ్లములోనుండి వారిని ఊడిచ్వేయును 

యోబు 27:22 => ఏమియు కరుణ చూపకుండ దేవుడు వారిమీద బాణములు వేయును వారు 

ఆయన చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొన గోరి ఇటు అటు పారిపోవుదురు. 

యోబు 27:23 => మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 

కీరత్నలు 37:10 => ఇక కొంతకాలమునకు భకిత్హీనులు లేకపోవుదురు వారి సథ్లమును జాగర్తత్గా 

పరిశీలించినను వారు కనబడకపోవుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 
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దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

వచనము 12 

అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, సముదర్మా, మీకు శర్మ; 

అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ 

యునాన్డని చెపెప్ను 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

లూకా 10:18 => ఆయన సాతాను మెరుపువలె ఆకాశమునుండి పడుట చూచితిని. 

యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 
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పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

పర్కటన 12:15 => కావున ఆ సతరీ, పర్వాహమునకు కొటుట్కొని పోవలెనని ఆ సరప్ము తన నోటినుండి 

నీళుల్ నదీపర్వాహముగా ఆమె వెనుక వెళల్గర్కెక్ను గాని 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:4 => అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 
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పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

మతత్యి 4:1 => అపుప్డు యేసు అపవాదిచేత శోధింపబడుటకు ఆతమ్వలన అరణయ్మునకు 

కొనిపోబడెను. 

మతత్యి 4:5 => అంతట అపవాది పరిశుదధ్ పటట్ణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ 

శిఖరమున ఆయనను నిలువబెటిట్ 

మతత్యి 4:8 => మరల అపవాది మిగుల ఎతత్యిన యొక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, 

యీ లోక రాజయ్ములనిన్టిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

లూకా 8:12 => తోర్వ పర్కక్నుండువారు, వారు వినువారు గాని నమిమ్ రక్షణ పొందకుండునటుల్ 

అపవాది వచిచ్ వారి హృదయములోనుండి వాకయ్మెతిత్కొని పోవును. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 
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హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 యోహాను 3:9 => దేవుని మూలముగా పుటిట్న పర్తివానిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక 

వాడు పాపము చేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడు గనుక పాపము చేయజాలడు. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 2:24 => అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక 

సాతాను యొకక్ గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెపుప్కొనువారందరితో నేను చెపుప్చునన్దేమనగా 

మీపైని మరి ఏ భారమును పెటట్ను 

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

యోబు 1:6 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న దినమొకటి తటసిథ్ంచెను. ఆ 

దినమున అపవాది2 యగువాడు వారితో కలిసి వచెచ్ను. 

యోబు 1:7 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిమీద ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 1:9 => అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలవాడాయెనా? 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 2:1 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న మరియొక దినము తటసిథ్ంపగా, 

వారితోకూడ అపవాది యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 109:6 => వానిమీద భకిత్హీనుని అధికారిగా నుంచుము అపవాది వాని కుడిపర్కక్ను 

నిలుచును గాక. 
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జెకరాయ్ 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట పర్ధానయాజకుడైన యెహోషువ 

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

కనుపరచెను. 

జెకరాయ్ 3:2 => సాతానూ, యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా 

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

లూకా 13:16 => ఇదిగో పదునెనిమిది ఏండల్నుండి సాతాను బంధించిన అబార్హాము కుమారెత్యైన 

యీమెను విశార్ంతిదినమందు ఈ కటల్నుండి విడిపింపదగదా? అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:3 => అంతట పండెర్ండుమంది శిషుయ్ల సంఖయ్లో చేరిన ఇసక్రియోతు అనబడిన 

యూదాలో సాతాను పర్వేశించెను 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 16:20 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు సాతానును మీ కాళల్కిర్ంద శీఘర్ముగా చితుక 

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 
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2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  
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పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  
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1 తిమోతి 2:14 => మరియు ఆదాము మోసపరచబడలేదు గాని, సతరీ మోసపరచబడి అపరాధములో 

పడెను. 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

యెహెజేక్లు 28:16 => అయితే నీకు కలిగిన విసాత్రమైన వరత్కముచేత లోలోపల నీవు అనాయ్యము 

పెంచుకొని పాపము చేయుచు వచిచ్తివి గనుక దేవుని పరవ్తముమీద నీవుండకుండ నేను నినున్ 

అపవితర్పరచితిని ఆశర్యముగా ఉనన్ కెరూబూ, కాలుచునన్ రాళల్మధయ్ను నీవికను సంచరింపవు, 

నినున్ నాశనము చేసితిని.  

లూకా 10:18 => ఆయన సాతాను మెరుపువలె ఆకాశమునుండి పడుట చూచితిని. 

యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

యోబు 1:7 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిమీద ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోబు 2:2 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిలో ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యెషయా 14:12 => తేజోనక్షతర్మా, వేకువచుకాక్, నీవెటుల్ ఆకాశమునుండి పడితివి? జనములను 

పడగొటిట్న నీవు నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 

యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:16 => మీ హృదయము మాయలలో చికిక్ తోర్వవిడిచి యితర 

దేవతలను పూజించి వాటికి నమసక్రింపకుండ మీరు జాగర్తత్పడుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:21 => అందుకు ఆ యాతమ్ నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్లందరి 

నోటను అబదధ్ములాడు ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా యెహోవా నీవు అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, 

పోయి ఆ పర్కారముగా చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 
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యోబు 26:13 => ఆయన ఊపిరి విడువగా ఆకాశవిశాలములకు అందము వచుచ్ను. ఆయన 

హసత్ము పారిపోవు మహా సరప్మును పొడిచెను. 

కీరత్నలు 44:19 => అయితే నకక్లునన్చోట నీవు మముమ్ను బహుగా నలిపియునాన్వు 

గాఢాంధకారముచేత మముమ్ను కపిప్యునాన్వు 

కీరత్నలు 91:13 => నీవు సింహములను నాగుపాములను తొర్కెక్దవు కొదమ సింహములను 

భుజంగములను అణగదొర్కెక్దవు. 

కీరత్నలు 129:2 => నా యౌవనకాలము మొదలుకొని నాకు అధిక బాధలు కలుగజేయుచు వచిచ్రి. 

అయినను వారు ననున్ జయింపలేకపోయిరి. 

సామెతలు 12:26 => నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును భకిత్హీనుల పర్వరత్న వారిని 

దారి తపిప్ంచును. 

యెషయా 13:11 => లోకుల చెడుతనమునుబటిట్యు దుషుట్ల దోషమునుబటిట్యు నేను వారిని 

శికిష్ంపబోవుచునాన్ను అహంకారుల అతిశయమును మానిప్ంచెదను బలాతాక్రుల గరవ్మును 

అణచివేసెదను. 

యెషయా 35:7 => ఎండమావులు మడుగులగును ఎండిన భూమిలో నీటిబుగగ్లు పుటుట్ను నకక్లు 

పండుకొనినవాటి ఉనికిపటుట్లో జముమ్ను తుంగగడిడ్యు మేతయు పుటుట్ను. 

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

యెషయా 51 :9 => యెహోవా బాహువా , లెముమ్ లెముమ్ బలము తొడుగుకొముమ్ 

పూరవ్పుకాలములలోను పురాతన తరములలోను లేచినటుల్ లెముమ్ రాహాబును తుతుత్నియలుగా 

నరికివేసినవాడవు నీవే గదా? మకరమును పొడిచినవాడవు నీవే గదా?  

యెహెజేక్లు 13:23 => మీరికను వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనకయుందురు, సోదె చెపప్కయుందురు; 

నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నా జనులను మీ వశమునుండి విడిపించెదను. 
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యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 

దానియేలు 3:7 => సకలజనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ సుంఫోనీయ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు వినబడగా ఆ జనులును దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడువారును సాగిలపడి, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు 

నమసాక్రము చేసిరి. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 12:26 => సాతాను సాతానును వెళల్గొటిట్నయెడల తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడును; 

అటల్యితే వాని రాజయ్మేలాగు నిలుచును? 

మతత్యి 13:25 => మనుషుయ్లు నిదిర్ంచుచుండగా, అతని శతుర్వు వచిచ్ గోధుమల మధయ్ను 

గురుగులు వితిత్పోయెను. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

లూకా 4:6 => ఈ అధికారమంతయు, ఈ రాజయ్ముల మహిమయు నీకితుత్ను; అది నాకపప్గింపబడి 

యునన్ది, అదెవనికి నేను ఇయయ్గోరుదునో వానికితుత్ను; 
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లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 17:9 => నేను వారికొరకు పార్రథ్న చేయుచునాన్ను; లోకము కొరకు పార్రథ్న చేయుటలేదు, 

నీవు నాకు అనుగర్హించియునన్వారు నీవారైనందున వారికొరకే పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

1 కొరిందీయులకు 2:12 => దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము 

లౌకికాతమ్ను కాక దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ ఆతమ్ను పొందియునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 5:10 => అయితే ఈలోకపు జారులతోనైనను, లోభులతోనైనను, 

దోచుకొనువారితోనైనను, విగర్హారాధకులతోనైనను, ఏమాతర్మును సాంగతయ్ము చేయవదద్ని కాదు; 

ఆలాగైతే మీరు లోకములోనుండి వెళిల్పోవలసి వచుచ్ను గదా? 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

2 కొరిందీయులకు 2:17 => కావున ఇటిట్ సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాకయ్మును 

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 
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గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:18 => కాబటిట్ మేము మీయొదద్కు రావలెనని యుంటిమి; పౌలను నేను 

పలుమారు రావలెనని యుంటిని గాని సాతాను మముమ్ను అభయ్ంతరపరచెను. 

1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 5:15 => ఇంతకుముందే కొందరు తోర్వనుండి తొలగిపోయి సాతానును 

వెంబడించినవారైరి. 

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 
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తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

1 యోహాను 4:5 => వారు లోక సంబంధులు గనుక లోకసంబంధులైనటుట్ మాటలాడుదురు, 

లోకము వారి మాట వినును. 
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2 యోహాను 1:7 => యేసుకీర్సుత్ శరీరధారియై వచెచ్నని యొపుప్కొనని వంచకులు అనేకులు 

లోకములో బయలుదేరియునాన్రు. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదోద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

వచనము 13 

ఆ ఘటసరప్ము తాను భూమిమీద పడదోర్యబడి యుండుట చూచి, ఆ మగ శిశువును కనిన సతరీని 

హింసించెను; 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 
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పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:28 => రాజయ్ము యెహోవాదే అనయ్జనులలో ఏలువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 45:6 => దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మైన 

దండము. 

కీరత్నలు 145:11 => ఆయన రాజయ్ మహోనన్త పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు 

తెలియజేయుటకై 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

కీరత్నలు 145:13 => నీ రాజయ్ము శాశవ్తరాజయ్ము నీ రాజయ్పరిపాలన తరతరములు నిలుచును. 
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దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 110:6 => అనయ్జనులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను దేశము శవములతో నిండియుండును 

విశాల దేశముమీది పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను.  

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 
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మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

యోబు 1:9 => అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలవాడాయెనా? 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

జెకరాయ్ 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట పర్ధానయాజకుడైన యెహోషువ 

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

కనుపరచెను. 

జెకరాయ్ 3:2 => సాతానూ, యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా 

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

తీతుకు 2:3 => ఆలాగుననే వృదధ్సతరీలు కొండెకతెత్లును, మిగుల మదయ్పానాసకుత్లునై యుండక, 

పర్వరత్నయందు భయభకుత్లు గలవారై యుండవలెననియు, దేవుని వాకయ్ము దూషింపబడకుండునటుల్,  

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషుట్నితో నీవు కలియకూడదు; 
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1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

ఎజార్ 4:6 => మరియు అహషేవ్రోషు ఏలనారంభించినపుప్డు వారు యూదా దేశసుథ్లనుగూరిచ్యు 

యెరూషలేము పటట్ణపువారినిగూరిచ్యు ఉతత్రము వార్సి వారిమీద తపుప్ మోపిరి. 

యోబు 1:6 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న దినమొకటి తటసిథ్ంచెను. ఆ 

దినమున అపవాది2 యగువాడు వారితో కలిసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 50:20 => నీవు కూరుచ్ండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు చెపుప్చునాన్వు నీ తలిల్ 

కుమారునిమీద అపనిందలు మోపుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 126:3 => యెహోవా మనకొరకు గొపప్కారయ్ములు చేసియునాన్డు మనము 

సంతోషభరితులమైతివిు. 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

యెషయా 13:11 => లోకుల చెడుతనమునుబటిట్యు దుషుట్ల దోషమునుబటిట్యు నేను వారిని 

శికిష్ంపబోవుచునాన్ను అహంకారుల అతిశయమును మానిప్ంచెదను బలాతాక్రుల గరవ్మును 

అణచివేసెదను. 

యెషయా 29:20 => బలాతాక్రులు లేకపోవుదురు పరిహాసకులు నశించెదరు. 

యెషయా 50:8 => ననున్ నీతిమంతునిగా ఎంచువాడు ఆసనున్డైయునాన్డు నాతో 

వాయ్జెయ్మాడువాడెవడు? మనము కూడుకొని వాయ్జెయ్మాడుదము నా పర్తివాది యెవడు? అతని 

నాయొదద్కు రానిముమ్.  
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యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 

జెఫనాయ్ 3:15 => తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ శతుర్వులను 

ఆయన వెళల్గొటిట్యునాన్డు; ఇశార్యేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధయ్ ఉనాన్డు, ఇక మీదట మీకు 

అపాయము సంభవింపదు. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 
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రోమీయులకు 16:20 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు సాతానును మీ కాళల్కిర్ంద శీఘర్ముగా చితుక 

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

వచనము 14 

అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు రెకక్లు రెండు ఆమెకు 

ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము కాలములు అరధ్కాలము 

పోషింపబడెను 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 
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పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 

పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 
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రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 16:20 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు సాతానును మీ కాళల్కిర్ంద శీఘర్ముగా చితుక 

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

2 కొరిందీయులకు 10:3 => మేము శరీరధారులమై నడుచుకొనుచునన్ను శరీరపర్కారము యుదధ్ము 

చేయము. 

2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదోధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడడ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 
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ఎఫెసీయులకు 6:15 => పాదములకు సమాధాన సువారత్వలననైన సిదధ్మనసస్ను జోడు తొడుగుకొని 

నిలువబడుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:16 => ఇవనిన్యు గాక విశావ్సమను డాలు పటుట్కొనుడి; దానితో మీరు దుషుట్ని 

అగిన్బాణములనిన్టిని ఆరుప్టకు శకిత్మంతులవుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

1 యోహాను 2:13 => తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు 

వార్యుచునాన్ను. యౌవనసుథ్లారా, మీరు దుషుట్ని జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 2:14 => చినన్పిలల్లారా, మీరు తండిర్ని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

యౌవనసుథ్లారా, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాకయ్ము మీయందు నిలుచుచునన్ది; మీరు దుషుట్ని 

జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 
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1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 
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పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 1:2 => అతడు దేవుని వాకయ్మునుగూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ సాక్షయ్మునుగూరిచ్యు తాను 

చూచినంతమటుట్కు సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 
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పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 
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హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:18 => జెబూలూనీయులు మరణభయము లేక పార్ణము తృణీకరించుకొనిన 

జనము నఫాత్లీయులు భూమి మెటట్లమీద పార్ణము తృణీకరించిరి.  

నాయ్యాధిపతులు 9:17 => అయితే మీరు నా తండిర్ కుటుంబముమీదికి లేచి, యొక రాతిమీద అతని 

కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను చంపి, అతని పనికతెత్ కుమారుడైన అబీమెలెకు మీ 

సహోదరుడైనందున షెకెము వారిమీద అతనిని రాజుగా నియమించియునాన్రు. యెరుబబ్యలు 

ఎడలను అతని యింటివారి యెడలను మీరు ఉపకారము చేయకయు 

నాయ్యాధిపతులు 12:3 => నా పార్ణమును అరచేతిలో ఉంచుకొని అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము 

చేయపోతిని. అపుప్డు యెహోవా వారిని నాచేతి కపప్గించెను గనుక నాతో పోటాల్డుటకు మీరేల నేడు 

వచిచ్తిరనెను. 

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

సామెతలు 14:3 => మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది. జాఞ్నుల పెదవులు వారిని 

కాపాడును. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 
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పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  

యిరిమ్యా 9:3 => విండల్ను తొర్కిక్ వంచునటుల్ అబదధ్మాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు; 

దేశములో తమకునన్ బలమును నమమ్కముగా ఉపయోగపరచరు. ననున్ ఎరుగక కీడువెంట కీడు 

చేయుచు పర్వరిత్ంచుచునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 13:23 => మీరికను వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనకయుందురు, సోదె చెపప్కయుందురు; 

నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నా జనులను మీ వశమునుండి విడిపించెదను. 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారుహ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

మతత్యి 16:25 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్ము 

తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 9:24 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పొగొటుట్కొనును, నా నిమితత్మై తన 

పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దానిని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 21:16 => తలిదండుర్ల చేతను సహోదరుల చేతను బంధువుల చేతను సేన్హితుల చేతను 

మీరు అపప్గింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు; 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 
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యోహాను 12:25 => తన పార్ణమును పేర్మించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన 

పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:30 => కీర్సుత్నందు విశావ్సముంచుట మాతర్మే గాక ఆయన పక్షమున శర్మ 

పడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగర్హింపబడెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:30 => గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని 

ఘనపరచుడి. 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 
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పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

వచనము 15 

కావున ఆ సతరీ, పర్వాహమునకు కొటుట్కొని పోవలెనని ఆ సరప్ము తన నోటినుండి నీళుల్ 

నదీపర్వాహముగా ఆమె వెనుక వెళల్గర్కెక్ను గాని 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

Page  of 1032 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

కీరత్నలు 96:11 => యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు ఆకాశము సంతోషించునుగాక భూమి 

ఆనందించును గాక సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 96:12 => పొలమును దానియందుగల సరవ్మును యెహోవా సనిన్ధిని పర్హరిష్ంచునుగాక. 

వనవృక్షములనిన్యు ఉతాస్హధవ్ని చేయునుగాక.  

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 148:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. ఆకాశవాసులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి 

ఉనన్తసథ్లముల నివాసులారా, ఆయనను సుత్తించుడి  
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కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి 

కీరత్నలు 148:3 => సూరయ్చందుర్లారా, ఆయనను సుత్తించుడి కాంతిగల నక్షతర్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:4 => పరమాకాశములారా, ఆకాశముపైనునన్ జలములారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 

యెషయా 49:13 => శర్మనొందిన తన జనులయందు జాలిపడి యెహోవా తన జనులను 

ఓదారిచ్యునాన్డు ఆకాశమా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుము భూమీ, సంతోషించుము పరవ్తములారా, 

ఆనందధవ్ని చేయుడి.  

యెషయా 55:12 => మీరు సంతోషముగా బయలువెళుల్దురు సమాధానము పొంది 

తోడుకొనిపోబడుదురు మీ యెదుట పరవ్తములును మెటట్లును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని 

చెటల్నిన్యు చపప్టుల్ కొటుట్ను. 

యెషయా 55:13 => ముండల్చెటల్కు బదులుగా దేవదారువృక్షములు మొలుచును దురదగొండిచెటల్కు 

బదులుగా గొంజివృక్షములు ఎదుగును అది యెహోవాకు ఖాయ్తిగాను ఆయనకు కొటిట్వేయబడని 

నితయ్మైన జాఞ్పక సూచనగాను ఉండును.  

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

పర్కటన 8:13 => మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధయ్మున ఒక పకిష్ రాజు ఎగురుచు--బూరలు 

ఊదబోవుచునన్ ముగుగ్రు దూతల బూరల శబద్ములనుబటిట్ భూనివాసులకు అయోయ్, అయోయ్, అయోయ్, 

అని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 9:12 => మొదటి శర్మ గతించెను; ఇదిగో మరి రెండు శర్మలు ఇటుతరువాత వచుచ్ను. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 
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పర్కటన 11:14 => రెండవ శర్మ గతించెను; ఇదిగో మూడవ శర్మ తవ్రగా వచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 10:6 => పరలోకమును అందులో ఉనన్వాటిని, భూమిని అందులో ఉనన్వాటిని, 

సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు 

ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని 

హెబీర్యులకు 10:37 => ఇక కాలము బహు కొంచెముగా ఉనన్ది, వచుచ్చునన్వాడు ఆలసయ్ము 

చేయక వచుచ్ను. 

2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

నెహెమాయ్ 4:7 => సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును 

అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు 

వినినపుప్డు 

ఎసేత్రు 3:6 => మొరెద్కై పార్ణము మాతర్ము తీయుట సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, మొరెద్కై యొకక్ జనులు 

ఎవరైనది తెలిసికొని, అహషేవ్రోషు యొకక్ రాజయ్మందంతటనుండు మొరెద్కై సవ్జనులగు 

యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను. 

యోబు 1:7 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిమీద ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యెషయా 44:23 => యెహోవా ఆ కారయ్మును సమాపిత్ చేసియునాన్డు ఆకాశములారా, 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి భూమి అగాధసథ్లములారా, ఆరాభ్టము చేయుడి పరవ్తములారా, అరణయ్మా, 

అందులోని పర్తి వృక్షమా, సంగీతనాదము చేయుడి.యెహోవా యాకోబును విమోచించును ఆయన 

ఇశార్యేలులో తనున్తాను మహిమోనన్తునిగా కనుపరచుకొనును 

యెహెజేక్లు 16:23 => ఇంతగా చెడుతనము జరిగించినందుకు నీకు శర్మ నీకు శర్మ; యిదే 

పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 
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దానియేలు 11:30 => అంతట కితీత్యుల ఓడలు అతని మీదికి వచుచ్టవలన అతడు వాయ్కులపడి 

మరలి, పరిశుదధ్ నిబంధన విషయములో అతాయ్గర్హము గలవాడై, తన యిషాట్నుసారముగా 

జరిగించును. అతడు మరలి పరిశుదధ్ నిబంధనను నిషేధించిన వారెవరని విచారించును. 

మతత్యి 8:31 => ఆ దయయ్ములు నీవు మముమ్ను వెళల్గొటిట్నయెడల ఆ పందుల మందలోనికి 

పోనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

మారుక్ 9:26 => అపుప్డు అది కేకవేసి, వానినెంతో విలవిల లాడించి వదలిపోయెను. అంతట వాడు 

చచిచ్నవానివలె ఉండెను గనుక అనేకులు వాడు చనిపోయెననిరి. 

లూకా 4:35 => అందుకు యేసు ఊరకుండుము, ఇతనిని వదలి పొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా, 

దయయ్ము వానిని వారి మధయ్ను పడదోర్సి వానికి ఏ హానియు చేయక వదలిపోయెను. 

లూకా 9:42 => వాడు వచుచ్చుండగా ఆ దయయ్ము వానిని పడదోర్సి, విలవిలలాడించెను; యేసు ఆ 

అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచి బాలుని సవ్సథ్పరచి వాని తండిర్కపప్గించెను. 

యోహాను 8:40 => దేవునివలన వినిన సతయ్ము మీతో చెపిప్నవాడనైన ననున్ మీరిపుప్డు చంప 

వెదకుచునాన్రే; అబార్హాము అటుల్ చేయలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 
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వచనము 16 

భూమి ఆ సతరీకి సహకారియై తన నోరు తెరచి ఆ ఘటసరప్ము, తన నోటనుండి గర్కిక్న పర్వాహమును 

మింగివేసెను. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

పర్కటన 12:5 => సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె 

కనగా, ఆమె శిశువు దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 

కీరత్నలు 37:13 => వారి కాలము వచుచ్చుండుట పర్భువు చూచుచునాన్డు. వారిని చూచి ఆయన 

నవువ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 37:14 => దీనులను దరిదుర్లను పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై 

భకిత్హీనులు కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు  

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

నెహెమాయ్ 4:7 => సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును 

అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు 

వినినపుప్డు 
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కీరత్నలు 102:23 => నేను పర్యాణము చేయుచుండగా ఆయన నాబలము కుర్ంగజేసెను నా 

దినములు కొదిద్పరచెను. 

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

యోహాను 8:40 => దేవునివలన వినిన సతయ్ము మీతో చెపిప్నవాడనైన ననున్ మీరిపుప్డు చంప 

వెదకుచునాన్రే; అబార్హాము అటుల్ చేయలేదు 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

వచనము 17 

అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు యేసునుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై బయలువెడలి 

సముదర్తీరమున నిలిచెను 

నిరగ్మకాండము 19:4 => నేను ఐగుపీత్యులకు ఏమి చేసితినో, మిముమ్ను గదద్ రెకక్లమీద మోసి 

నాయొదద్కు మిముమ్ నెటుల్ చేరుచ్కొంటినో మీరు చూచితిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:11 => పకిష్రాజు తన గూడు రేపి తన పిలల్లపైని అలాల్డుచు రెకక్లు 

చాపుకొని వాటిని పటుట్కొని తన రెకక్లమీద వాటిని మోయునటుల్ యెహోవా వానిని నడిపించెను.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:12 => యెహోవా మాతర్ము వాని నడిపించెను అనుయ్లయొకక్ దేవుళల్లో 

ఏ దేవుడును ఆయనతోకూడ ఉండలేదు. 

కీరత్నలు 55:6 => ఆహా గువవ్వలె నాకు రెకక్లునన్యెడల నేను ఎగిరిపోయి నెమమ్దిగా నుందునే 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

1 రాజులు 17:3 => నీవు ఇచచ్టనుండి తూరుప్వైపునకు పోయి యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ 

కెరీతు వాగుదగగ్ర దాగియుండుము; 
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సామెతలు 22:12 => యెహోవా చూపులు జాఞ్నము గలవానిని కాపాడును. విశావ్సఘాతకుల 

మాటలు ఆయన వయ్రథ్ము చేయును. 

పరమగీతము 3:6 => ధూమ సత్ంభములవలె అరణయ్మారగ్ముగా వచుచ్ ఇది ఏమి? గోపరసముతోను 

సాంబార్ణితోను వరత్కులముమ్ వివిధమైన సుగంధ చూరణ్ములతోను పరిమళించుచు వచుచ్ ఇది ఏమి?  

యిరిమ్యా 48:9 => మోయాబునకు రెకక్లు పెటుట్డి అది వేగిరముగా బయలుదేరి పోవలెను. నివాసి 

యెవడును లేకుండ దాని పటట్ణములు పాడగును.  

యెహెజేక్లు 4:6 => ఆ దినములు గడచిన తరువాత కుడిపర్కక్ను పండుకొనియుండి నలువది 

దినములు యూదావారి దోషమును భరింపవలెను, సంవతస్రమొకటింటికి ఒక దినము చొపుప్న నేను 

నిరణ్యించియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 20:35 => జనములునన్ అరణయ్ములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి, అకక్డ ముఖాముఖిగా 

మీతో వాయ్జెయ్మాడెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 4:16 => ఏడు కాలములు గడచువరకు వానికునన్ మానవమనసుస్నకు బదులుగా 

పశువుమనసుస్ వానికి కలుగును. 

దానియేలు 8:14 => అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఆలయ పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

హోషేయ 2:14 => పిమమ్ట దానిని ఆకరిష్ంచి అరణయ్ములోనికి కొనిపోయి అకక్డ దానితో పేర్మగా 

మాటలాడుదును; 

మీకా 4:10 => సీయోను కుమారీ, పర్మాతి సతరీవలెనే నీవు వేదనపడి పర్సవించుము, నీవు పటట్ణము 

విడిచి బయట వాసముచేతువు, బబులోను పురమువరకు నీవు వెళుల్దువు, అకక్డనే నీవు రక్షణ 

నొందుదువు, అకక్డనే యెహోవా నీ శతుర్వులచేతిలోనుండి నినున్ విమోచించును. 
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మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 1042 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

వచనము 1 

మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము సముదర్ములోనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద దేవదూషణకరమైన 

పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 17:15 => మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన 

జలములు పర్జలను, జన సమూహములను, జనములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని 

సూచించును. 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 65:7 => ఆయనే సముదర్ముల ఘోషను వాటి తరంగముల ఘోషను అణచువాడు జనముల 

అలల్రిని చలాల్రుచ్వాడు.  

కీరత్నలు 93:3 => వరదలు ఎలుగెతెత్ను యెహోవా, వరదలు ఎలుగెతెత్ను వరదలు తమ అలలను 

హోరెతుత్నటుల్ చేయుచునన్వి 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషుఠ్డు  

యెషయా 8:7 => కాగా పర్భువు బలమైన యూఫర్టీసు నది విసాత్ర జలములను, అనగా అషూష్రు 

రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంచును; అవి దాని కాలువలనిన్టిపైగా పొంగి 

ఒడుడ్లనిన్టిమీదను పొరిల్పారును. 

యెషయా 28:2 => ఆలకించుడి, బలపరాకర్మములు గలవాడొకడు పర్భువుకు ఉనాన్డు పర్చండమైన 

వడగండుల్ను పర్చండమైన జలముల పర్వాహమును పర్చండమైన వరదయు కొటిట్వేయునటుల్ ఆయన 

తన బలముచేత పడదోర్యువాడు.  
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యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

2 సమూయేలు 22:5 => మృతుయ్వుయొకక్ అలలు ననున్ చుటుట్కొనగను వరదపొరుల్వలె భకిత్హీనులు 

నా మీదికి వచిచ్ ననున్ బెదరించగను  

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 124:4 => జలములు మనలను ముంచివేసియుండును పర్వాహము మన 

పార్ణములమీదుగా పొరిల్ పారియుండును 

కీరత్నలు 144:7 => పైనుండి నీ చెయియ్ చాచి ననున్ తపిప్ంపుము మహా జలములలోనుండి అనుయ్ల 

చేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము. 

యెషయా 28:18 => మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొటిట్వేయబడును పాతాళముతో 

మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలువదు పర్వాహమువలె ఉపదర్వము మీ మీదుగా దాటునపుప్డు మీరు 

దానిచేత తొర్కక్బడిన వారగుదురు 

యిరిమ్యా 46:7 => నైలునదీ పర్వాహమువలె వచుచ్ నితడెవడు? ఇతని జలములు నదులవలె 

పర్వహించుచునన్వి  

యిరిమ్యా 47:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జలములు ఉతత్రదికుక్నుండి పొరిల్ 

వరదలై మనుషుయ్లు మొఱఱ్పెటుట్నటుల్గాను దేశనివాసులందరు అంగలారుచ్నటుల్ గాను, దేశముమీదను 

అందునన్ సమసత్ముమీదను పటట్ణముమీదను దానిలో నివసించు వారిమీదను పర్వహించును. 

దానియేలు 11:22 => పర్వాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని 

పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును. 
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మతత్యి 2:7 => ఆ నక్షతర్ము కనబడిన కాలము వారిచేత పరిషాక్రముగా తెలిసికొని 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

వచనము 2 

నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు ఎలుగుబంటి పాదముల 

వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన బలమును తన 

సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

నిరగ్మకాండము 12:35 => ఇశార్యేలీయులు మోషే మాట చొపుప్న చేసి ఐగుపీత్యులయొదద్ వెండి 

నగలను బంగారు నగలను వసత్రములను అడిగి తీసికొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:36 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక 

వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచిచ్రి. అటుల్ వారు ఐగుపీత్యులను దోచుకొనిరి. 

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 
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2 రాజులు 8:9 => కాబటిట్ హజాయేలు దమసుక్లోనునన్ మంచి వసుత్వులనిన్టిలో నలువది ఒంటెల 

మోతంత కానుకగా తీసికొని అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతని ముందర నిలిచి నీ కుమారుడును 

సిరియా రాజునైన బెనహ్దదు నాకు కలిగిన రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని 

నినన్డుగుటకు ననున్ పంపెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

1 సమూయేలు 23:27 => ఇటుల్ండగా దూత యొకడు సౌలునొదద్కు వచిచ్నీవు తవ్రగా రముమ్, 

ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ వచిచ్ దేశములో చొరబడియునాన్రని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 22:5 => మృతుయ్వుయొకక్ అలలు ననున్ చుటుట్కొనగను వరదపొరుల్వలె భకిత్హీనులు 

నా మీదికి వచిచ్ ననున్ బెదరించగను  

ఎజార్ 6:4 => మూడు వరుసలు గొపప్ రాళల్చేతను ఒక వరుస కొర్తత్ మార్నులచేతను 

కటిట్ంపబడవలెను; దాని వయ్యమును రాజు యొకక్ ఖజానాలో నుండి యియయ్వలెను. 

ఎజార్ 8:36 => వారు రాజు యొకక్ నిరణ్యములను రాజుయొకక్ సేనాధిపతులకును నది 

యివతలనునన్ అధికారులకును అపప్గించిన తరువాత వీరు జనులకును దేవుని మందిరపు పనికిని 

సహాయము చేసిరి. 

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 124:4 => జలములు మనలను ముంచివేసియుండును పర్వాహము మన 

పార్ణములమీదుగా పొరిల్ పారియుండును 
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కీరత్నలు 144:7 => పైనుండి నీ చెయియ్ చాచి ననున్ తపిప్ంపుము మహా జలములలోనుండి అనుయ్ల 

చేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము. 

యెషయా 8:7 => కాగా పర్భువు బలమైన యూఫర్టీసు నది విసాత్ర జలములను, అనగా అషూష్రు 

రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంచును; అవి దాని కాలువలనిన్టిపైగా పొంగి 

ఒడుడ్లనిన్టిమీదను పొరిల్పారును. 

యిరిమ్యా 26:24 => ఈలాగు జరుగగా షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము యిరీమ్యాకు 

తోడైయునన్ందున అతని చంపుటకు వారు జనులచేతికి అతనిని అపప్గింపలేదు. 

యిరిమ్యా 47:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జలములు ఉతత్రదికుక్నుండి పొరిల్ 

వరదలై మనుషుయ్లు మొఱఱ్పెటుట్నటుల్గాను దేశనివాసులందరు అంగలారుచ్నటుల్ గాను, దేశముమీదను 

అందునన్ సమసత్ముమీదను పటట్ణముమీదను దానిలో నివసించు వారిమీదను పర్వహించును. 

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

దానియేలు 11:22 => పర్వాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని 

పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:16 => వారిని నాయ్యపీఠము ఎదుటనుండి తోలివేసెను.  

వచనము 3 

దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ మానిపోయెను గనుక 

భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 
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వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 
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ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

పర్కటన 14:12 => దేవుని ఆజఞ్లను యేసునుగూరిచ్న విశావ్సమును గైకొనుచునన్ పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ 

ఇందులో కనబడును. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  
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1 యోహాను 5:2 => మనము దేవుని పేర్మించుచు ఆయన ఆజఞ్లను నెరవేరుచ్వారమైతిమా దేవుని 

పిలల్లను పేర్మించుచునాన్మని దానివలననే యెరుగుదుము. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 1:2 => అతడు దేవుని వాకయ్మునుగూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ సాక్షయ్మునుగూరిచ్యు తాను 

చూచినంతమటుట్కు సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

1 కొరిందీయులకు 2:1 => సహోదరులారా, నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వాకాచ్తురయ్ముతో గాని 

జాఞ్నాతిశయముతో గాని దేవుని మరమ్మును మీకు పర్కటించుచు వచిచ్నవాడను కాను. 

1 యోహాను 5:10 => ఆ సాక్షయ్మేమనగా దేవుడు మనకు నితయ్జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము 

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 

నెహెమాయ్ 4:7 => సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును 

అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు 

వినినపుప్డు 
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యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

యోహాను 8:40 => దేవునివలన వినిన సతయ్ము మీతో చెపిప్నవాడనైన ననున్ మీరిపుప్డు చంప 

వెదకుచునాన్రే; అబార్హాము అటుల్ చేయలేదు 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

1 యోహాను 2:5 => ఆయన వాకయ్ము ఎవడు గైకొనునో వానిలో దేవుని పేర్మ నిజముగా 

పరిపూరణ్మాయెను; 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 
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పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

వచనము 4 

ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము చేసిరి. మరియు వారు 

ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని చెపుప్కొనుచు ఆ 

మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

దానియేలు 7:2 => దానియేలు వివరించి చెపిప్నదేమనగా రాతిర్యందు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు 

నేను తేరిచూచుచుండగా ఆకాశపు నలుదికుక్ల నుండి సముదర్ముమీద గాలి విసరుట నాకు 

కనబడెను. 

దానియేలు 7:3 => అపుప్డు నాలుగు మికిక్లి గొపప్ జంతువులు మహా సముదర్ములోనుండి 

పైకెకెక్ను. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి భినన్ములై యుండెను. 
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పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:7 => ఆ దూత నాతో ఇటల్నెను నీవేల ఆశచ్రయ్పడితివి? యీ సతరీనిగూరిచ్న మరమ్మును, 

ఏడు తలలును పది కొముమ్లును గలిగి దాని మోయుచునన్ కూర్రమృగమునుగూరిచ్న మరమ్మును నేను 

నీకు తెలిపెదను. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

పర్కటన 17:10 => మరియు ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదుగురు కూలిపోయిరి, ఒకడునాన్డు, 

కడమవాడు ఇంకను రాలేదు, వచిచ్నపుప్డు అతడు కొంచెము కాలముండవలెను. 

పర్కటన 17:11 => ఉండినదియు ఇపుప్డు లేనిదియునైన యీ కూర్రమృగము ఆ యేడుగురితో 

పాటు ఒకడునై యుండి, తానే యెనిమిదవ రాజగుచు నాశనమునకు పోవును.  

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 
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పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:19 => ఇనుపదంతములును ఇతిత్డి గోళుల్ను గల ఆ నాలుగవ జంతువు సంగతి 

ఏమైనదని నేను తెలిసికొనగోరితిని; అది యెనన్టికి భినన్మును మిగుల భయంకరమునై, సమసత్మును 

పగులగొటుట్చు మింగుచు మిగిలిన దానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 
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పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:3 => వారి బలిపీఠములను పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ 

వారి దేవతాసత్ంభములను అగిన్తో కాలిచ్ వారి దేవతల పర్తిమలను కూలదోర్సి వాటి పేరులు అచచ్ట 

లేకుండ నశింపజేయవలెను. 

కీరత్నలు 89:40 => అతని కంచెలనిన్యు నీవు తెగగొటిట్యునాన్వు అతని కోటలు 

పాడుచేసియునాన్వు 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 

బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 2:42 => పాదముల వేర్ళుల్ కొంతమటుట్నకు ఇనుపవిగాను కొంతమటుట్నకు మటిట్విగాను 

ఉనన్టుల్ ఆ రాజయ్ము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయములో నీరసముగాను ఉండును. 

దానియేలు 7:17 => ఎటల్నగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు పర్భుతవ్ము 

చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచునన్వి. 

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

Page  of 1057 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 21:1 => అంతట నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును 

మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. సముదర్మును ఇకను లేదు. 

వచనము 5 

డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. మరియు నలువదిరెండు 

నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

యిరిమ్యా 5:6 => వారు తిరుగుబాటుచేసి బహుగా విశావ్సఘాతకులైరి గనుక అరణయ్మునుండి 

వచిచ్న సింహము వారిని చంపును, అడవి తోడేలు వారిని నాశనము చేయును, చిరుతపులి వారి 

పటట్ణములయొదద్ పొంచియుండును, వాటిలోనుండి బయలుదేరు పర్తివాడు చీలచ్బడును. 

యిరిమ్యా 13:23 => కూషు దేశసుధ్డు తన చరమ్మును మారుచ్కొనగలడా? చిరుతపులి తన 

మచచ్లను మారుచ్కొనగలదా? మారుచ్కొనగలిగినయెడల కీడుచేయుటకు అలవాటుపడిన మీరును 

మేలుచేయ వలల్పడును. 
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దానియేలు 7:6 => అటు పిమమ్ట చిరుతపులిని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితిని. దాని 

వీపున పకిష్రెకక్లవంటి నాలుగు రెకక్లుండెను ; దానికి నాలుగు తలలుండెను ; దానికి 

ఆధిపతయ్మియయ్బడెను. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

హోషేయ 13:7 => కాబటిట్ నేను వారికి సింహమువంటివాడనైతిని; చిరుతపులి మారగ్మున 

పొంచియునన్టుల్ నేను వారిని పటుట్కొన పొంచియుందును. 

హబకూక్కు 1:8 => వారి గుఱఱ్ములు చిరుతపులులకంటె వేగముగా పరుగులెతుత్ను, రాతిర్యందు 

తిరుగులాడు తోడేళల్ కంటెను అవి చురుకైనవి; వారి రౌతులు దూరమునుండి వచిచ్ తటాలున 

జొరబడుదురు, ఎరను పటుట్కొనుటకై పకిష్రాజు వడిగా వచుచ్నటుల్ వారు పరుగులెతిత్ వతుత్రు.  

1 సమూయేలు 17:34 => అందుకు దావీదు సౌలుతో ఇటల్నెను మీ దాసుడనైన నేను నా 

తండిర్యొకక్ గొఱఱ్లను కాయుచుండ సింహమును ఎలుగుబంటియును వచిచ్ మందలోనుండి ఒక 

గొఱఱ్పిలల్ను ఎతిత్కొని పోవుచుండగ. 

1 సమూయేలు 17:35 => నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోటనుండి ఆ గొఱఱ్ను విడిపించితిని; 

అది నా మీదికి రాగా దాని గడడ్ము పటుట్కొని దానిని కొటిట్ చంపితిని. 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

1 సమూయేలు 17:37 => సింహముయొకక్ బలమునుండియు, ఎలుగుబంటి యొకక్ 

బలమునుండియు ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా ఈ ఫిలిషీత్యుని చేతిలోనుండి కూడను ననున్ 
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విడిపించుననియు చెపెప్ను. అందుకు సౌలు పొముమ్; యెహోవా నీకు తోడుగా నుండును గాక అని 

దావీదుతో అనెను. 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

సామెతలు 17:12 => పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటిని ఎదురొక్నవచుచ్ను గాని మూరఖ్పు 

పనులు చేయుచునన్ మూరుఖ్ని ఎదురొక్నరాదు 

సామెతలు 28:15 => బొబబ్రించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగుబంటియు దరిదుర్లైన జనుల 

నేలు దుషుట్డును సమానములు. 

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 

హోషేయ 13:8 => పిలల్లు పోయిన యెలుగుబంటి యొకనిమీద పడునటుట్ నేను వారిమీద పడి వారి 

రొముమ్ను చీలిచ్వేయుదును; ఆడుసింహము ఒకని మింగివేయునటుల్ వారిని మింగివేతును; 

దుషట్మృగములు వారిని చీలిచ్వేయును. 

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

కీరత్నలు 22:21 => సింహపు నోటనుండి ననున్ రకిష్ంపుము గురుపోతుల కొముమ్లలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంచి నాకుతత్రమిచిచ్యునాన్వు 
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యెషయా 5:29 => ఆడుసింహము గరిజ్ంచినటుల్ వారు గరిజ్ంచుదురు కొదమసింహము గరిజ్ంచినటుల్ 

గరజ్నచేయుచు వేటను పటుట్కొని అడడ్మేమియు లేకుండ దానిని ఎతుత్కొనిపోవుదురు 

విడిపింపగలవాడెవడును ఉండడు.  

హోషేయ 11:10 => వారు యెహోవా వెంబడి నడిచెదరు; సింహము గరిజ్ంచునటుల్ ఆయన 

ఘోషించును, ఆయన ఘోషింపగా పశిచ్మ దికుక్న నునన్ జనులు వణకుచు వతుత్రు. 

ఆమోసు 3:12 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గొలల్వాడు సింహము నోటనుండి రెండు 

కాళల్నైనను చెవి ముకక్నైనను విడిపించునటుల్గా షోమోర్నులో మంచములమీదను బుటాట్లువేసిన 

శయయ్లమీదను కూరుచ్ండు ఇశార్యేలీయులు రకిష్ంపబడుదురు. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:13 => ఆ ఘటసరప్ము తాను భూమిమీద పడదోర్యబడి యుండుట చూచి, ఆ మగ 

శిశువును కనిన సతరీని హింసించెను; 
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పర్కటన 12:15 => కావున ఆ సతరీ, పర్వాహమునకు కొటుట్కొని పోవలెనని ఆ సరప్ము తన నోటినుండి 

నీళుల్ నదీపర్వాహముగా ఆమె వెనుక వెళల్గర్కెక్ను గాని 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

యోబు 21:7 => భకిత్హీనులు ఏల బర్దుకుదురు? వారు వృదుధ్లై బలాభివృదిధ్ ఏల నొందుదురు? 

యోబు 41:34 => అది గొపప్వాటిననిన్టిని తిరసక్రించును గరివ్ంచిన జంతువులనిన్టికి అది రాజు. 

కీరత్నలు 44:19 => అయితే నకక్లునన్చోట నీవు మముమ్ను బహుగా నలిపియునాన్వు 

గాఢాంధకారముచేత మముమ్ను కపిప్యునాన్వు 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

లూకా 4:6 => ఈ అధికారమంతయు, ఈ రాజయ్ముల మహిమయు నీకితుత్ను; అది నాకపప్గింపబడి 

యునన్ది, అదెవనికి నేను ఇయయ్గోరుదునో వానికితుత్ను; 
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2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

వచనము 6 

గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, పరలోక నివాసులను 

దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 
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పర్కటన 17:10 => మరియు ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదుగురు కూలిపోయిరి, ఒకడునాన్డు, 

కడమవాడు ఇంకను రాలేదు, వచిచ్నపుప్డు అతడు కొంచెము కాలముండవలెను. 

యెహెజేక్లు 30:24 => మరియు బబులోను రాజుయొకక్ చేతులను బలపరచి నా ఖడగ్ము అతని 

చేతికిచెచ్దను, ఫరోయొకక్ చేతులను నేను విరిచినందున బబులోనురాజు చూచుచుండగా ఫరో 

చావుదెబబ్ తినినవాడై మూలుగ్లిడును.  

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

లూకా 2:1 => ఆ దినములలో సరవ్లోకమునకు పర్జాసంఖయ్ వార్యవలెనని కైసరు ఔగుసుత్ వలన 

ఆజఞ్ ఆయెను. 

యోహాను 12:19 => కావున పరిసయుయ్లు ఒకరితో ఒకరు మన పర్యతన్ములెటుల్ 

నిష పర్యోజనమైపోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:13 => అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను 

ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

యోబు 34:30 => భకిత్హీనులు రాజయ్పరిపాలన చేయకుండునటుల్ వారు పర్జలను 

చికిక్ంచుకొనకుండునటుల్ బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు  

కీరత్నలు 37:7 => యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెటుట్కొనుము. తన 

మారగ్మున వరిథ్లుల్వాని చూచి వయ్సనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేరుచ్కొనువాని చూచి 

వయ్సనపడకుము. 

కీరత్నలు 49:18 => నీకు నీవే మేలు చేసికొంటివని మనుషుయ్లు నినున్ సుత్తించినను తన 

జీవితకాలమున నొకడు తనున్ పొగడుకొనినను  

సామెతలు 17:4 => చెడునడవడి గలవాడు దోషపు మాటలు వినును నాలుక హానికరమైన మాటలు 

పలుకుచుండగా అబదిధ్కుడు చెవి యొగుగ్ను. 

దానియేలు 3:7 => సకలజనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ సుంఫోనీయ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు వినబడగా ఆ జనులును దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు 
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మాటలాడువారును సాగిలపడి, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు 

నమసాక్రము చేసిరి. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

మతత్యి 12:44 => విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని 

వచిచ్, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళిల్ తనకంటె చెడడ్వైన మరి 

యేడు దయయ్ములను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 

లూకా 6:26 => మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను కొనియాడునపుప్డు మీకు శర్మ; వారి పితరులు 

అబదధ్పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 2:16 => అపవితర్మైన వటిట్ మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అటిట్ మాటలాడువారు 

మరి యెకుక్వగా భకిత్హీనులగుదురు. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 
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పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

వచనము 7 

మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి అధికారమియయ్బడెను. పర్తి 

వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి మీదను పర్తి జనము మీదను 

అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 
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కీరత్నలు 106:37 => మరియు వారు తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను దయయ్ములకు బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

కీరత్నలు 106:38 => నిరపరాధ రకత్ము, అనగా తమ కుమారుల రకత్ము తమ కుమారెత్ల రకత్ము 

ఒలికించిరి కనాను దేశపువారి బొమమ్లకు వారిని బలిగా అరిప్ంచిరి ఆ రకత్మువలన దేశము 

అపవితర్మాయెను  

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 
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దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 11:37 => అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన 

పితరుల దేవతలను లక్షయ్పెటట్డు; మరియు సతరీలకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:2 => ఆ పర్జలు గొపప్వారు ఉనన్త దేహులు, వారు నీవు ఎరిగిన 

అనాకీయుల వంశసుథ్లు. అనాకీయుల యెదుట ఎవరు నిలువగలరు అను మాట నీవు వింటివి గదా.  

1 సమూయేలు 17:24 => ఇశార్యేలీయులందరు ఆ మనుషుయ్ని చూచి మికిక్లి భయపడి వాని 

యెదుటనుండి పారిపోగా 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 17:33 => సౌలు ఈ ఫిలిషీత్యుని ఎదురొక్ని వానితో పోటాల్డుటకు నీకు బలము 

చాలదు; నీవు బాలుడవు, వాడు బాలయ్మునుండి యుదాధ్భాయ్సము చేసినవాడని దావీదుతో అనెను. 

యోబు 34:30 => భకిత్హీనులు రాజయ్పరిపాలన చేయకుండునటుల్ వారు పర్జలను 

చికిక్ంచుకొనకుండునటుల్ బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు  
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కీరత్నలు 49:18 => నీకు నీవే మేలు చేసికొంటివని మనుషుయ్లు నినున్ సుత్తించినను తన 

జీవితకాలమున నొకడు తనున్ పొగడుకొనినను  

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

మతత్యి 12:44 => విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని 

వచిచ్, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళిల్ తనకంటె చెడడ్వైన మరి 

యేడు దయయ్ములను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 

లూకా 6:26 => మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను కొనియాడునపుప్డు మీకు శర్మ; వారి పితరులు 

అబదధ్పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 
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పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

వచనము 8 

భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ 

జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేయుదురు. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

Page  of 1071 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 

కీరత్నలు 17:10 => వారు తమ హృదయమును కఠినపరచుకొనియునాన్రు వారి నోరు గరవ్ముగా 

మాటలాడును. 

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 

యెషయా 36:14 => హిజిక్యాచేత మోసపోకుడి; మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ వానికి చాలదు. 
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యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 50:29 => బబులోనునకు రండని విలుకాండర్మ పిలువుడి విలుల్ తొర్కుక్వారలారా, 

మీరందరు దానిచుటుట్ దిగుడి. అది యెహోవామీద గరవ్పడినది ఇశార్యేలు పరిశుదుధ్నిమీద 

గరవ్పడినది దానిలో నొకడును తపిప్ంచుకొనకూడదు దాని కిర్యలనుబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి 

అది చేసిన పనియంతటినిబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి.  

యెహెజేక్లు 4:6 => ఆ దినములు గడచిన తరువాత కుడిపర్కక్ను పండుకొనియుండి నలువది 

దినములు యూదావారి దోషమును భరింపవలెను, సంవతస్రమొకటింటికి ఒక దినము చొపుప్న నేను 

నిరణ్యించియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 13:23 => మీరికను వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనకయుందురు, సోదె చెపప్కయుందురు; 

నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నా జనులను మీ వశమునుండి విడిపించెదను. 

యెహెజేక్లు 20:27 => కాబటిట్ నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులతో మాటలాడి ఇటుల్ పర్కటింపుము 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పితరులు నాయెడల అతికర్మముచేసి ననున్ దూషించి 

యెహెజేక్లు 35:13 => పెదద్నోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు 

వినబడెను. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 
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దానియేలు 8:14 => అందుకతడు రెండువేల మూడువందల దినముల మటుట్కే యని నాతో చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఆలయ పవితర్తనుగూరిచ్న తీరుప్ తీరచ్బడును. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

హోషేయ 7:16 => వారు తిరుగుదురు గాని సరోవ్నన్తుడైన వానియొదద్కు తిరుగరు; వారు 

అకక్రకురాని విలుల్వలె నునాన్రు; వారి యధిపతులు తాము పలికిన గరవ్పు మాటలలో చికుక్పడి కతిత్ 

పాలగుదురు. ఈలాగున వారు ఐగుపుత్దేశములో అపహాసయ్ము నొందుదురు. 

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

మతత్యి 15:18 => నోటనుండి బయటికి వచుచ్నవి హృదయములో నుండి వచుచ్ను; ఇవే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునవని మీరు గర్హింపరా? 

మారుక్ 5:13 => యేసు వాటికి సెలవియయ్గా ఆ అపవితార్తమ్లు వానిని విడిచి పందులలో 

పర్వేశించెను. పర్వేశింపగా ఇంచుమించు రెండువేల సంఖయ్గల ఆ మంద పర్పాతమునుండి 

సముదర్పుదారిని వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి, సముదర్ములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 
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యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

పర్కటన 9:5 => మరియు వారిని చంపుటకు అధికారము ఇయయ్బడలేదు గాని అయిదు నెలలవరకు 

బాధించుటకు వాటికి అధికారము ఇయయ్బడెను. వాటివలవ కలుగు బాధ, తేలు మనుషుయ్ని 

కుటిట్నపుప్డుండు బాధవలె ఉండును. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

వచనము 9 

ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

యోబు 3:1 => ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడడ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 
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పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరుణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

కొలొసస్యులకు 1:19 => ఆయన యందు సరవ్సంపూరణ్త నివసింపవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 

హెబీర్యులకు 9:2 => ఏలాగనగా మొదట ఒక గుడారమేరప్రచబడెను. అందులో దీపసత్ంభమును, 

బలల్యు, దానిమీద ఉంచబడిన రొటెట్లును ఉండెను, దానికి పరిశుదధ్సథ్లమని పేరు. 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 
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పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 11:12 => అపుప్డు ఇకక్డికి ఎకిక్రండని పరలోకమునుండి గొపప్ సవ్రము తమతో చెపుప్ట 

వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు 

వారిని చూచిరి 

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 
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పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

2 రాజులు 19:6 => యెషయా వారితో ఇటల్నెను మీ యజమానునికి ఈ మాట తెలియజేయుడి 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజు పనివారు ననున్ దూషింపగా నీవు వినిన మాటలకు 

భయపడవదుద్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:17 => అదియుగాక ఇతర దేశముల జనుల దేవతలు తమ జనులను 

నాచేతిలోనుండి యేలాగున విడిపింపలేకపోయిరో ఆలాగున హిజిక్యా సేవించు దేవుడును తన 

జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింపలేకపోవునని ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను నిందించుటకును, 

ఆయనమీద అపవాదములు పలుకుటకును అతడు పతిర్కలు వార్సి పంపెను. 
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కీరత్నలు 17:10 => వారు తమ హృదయమును కఠినపరచుకొనియునాన్రు వారి నోరు గరవ్ముగా 

మాటలాడును. 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

కీరత్నలు 74:4 => నీ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నీ విరోధులు ఆరభ్టించుచునాన్రు విజయ ధవ్జములని 

తమ ధవ్జములను వారెతిత్యునాన్రు 

కీరత్నలు 78:19 => ఈ అరణయ్ములో దేవుడు భోజనము సిదధ్పరచగలడా యనుచు వారు దేవునికి 

విరోధముగా మాటలాడిరి. 

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 139:20 => వారు దురాలోచనతో నినున్గూరిచ్ పలుకుదురు మోసపుచుచ్టకై నీ 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేయుదురు. 

యెషయా 36:14 => హిజిక్యాచేత మోసపోకుడి; మిముమ్ను విడిపింప శకిత్ వానికి చాలదు. 

యిరిమ్యా 48:42 => మోయాబు యెహోవాకంటె గొపప్వాడనని అతిశయపడగా అది జనము 

కాకుండ నిరూమ్లమాయెను.  

యిరిమ్యా 50:29 => బబులోనునకు రండని విలుకాండర్మ పిలువుడి విలుల్ తొర్కుక్వారలారా, 

మీరందరు దానిచుటుట్ దిగుడి. అది యెహోవామీద గరవ్పడినది ఇశార్యేలు పరిశుదుధ్నిమీద 

గరవ్పడినది దానిలో నొకడును తపిప్ంచుకొనకూడదు దాని కిర్యలనుబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి 

అది చేసిన పనియంతటినిబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి.  

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

యెహెజేక్లు 35:13 => పెదద్నోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు 

వినబడెను. 
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దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

మతత్యి 15:18 => నోటనుండి బయటికి వచుచ్నవి హృదయములో నుండి వచుచ్ను; ఇవే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునవని మీరు గర్హింపరా? 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 
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కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

వచనము 10 

ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను ఖడగ్ముచేత 

చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 
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పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

దానియేలు 11:37 => అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన 

పితరుల దేవతలను లక్షయ్పెటట్డు; మరియు సతరీలకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

దానియేలు 11:38 => అతడు తన పితరులెరుగని దేవతను, అనగా పార్కారముల దేవతను వారి 

దేవతకు మారుగా ఘనపరచును; బంగారును వెండిని విలువగల రాళల్ను మనోహరమైన వసుత్వులను 

అరిప్ంచి, ఆ దేవతను ఘనపరచును. 
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దానియేలు 11:39 => మరియు ఈ కొర్తత్ దేవతను ఆధారము చేసికొని, కోటలకు పార్కారములు 

కటిట్ంచి, నూతన విధముగా తనవారికి మహా ఘనత కలుగజేయును; దేశమును కర్యమునకు 

విభజించి యిచిచ్ అనేకుల మీద తనవారికి పర్భుతవ్మిచుచ్ను. 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

పర్కటన 10:11 => అపుప్డు వారు నీవు పర్జలనుగూరిచ్యు, జనములనుగూరిచ్యు, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడువారినిగూరిచ్యు, అనేకమంది రాజులనుగూరిచ్యు మరల పర్వచింప నగతయ్మని 

నాతో చెపిప్రి. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 17:15 => మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన 

జలములు పర్జలను, జన సమూహములను, జనములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని 

సూచించును. 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

యెషయా 10:15 => గొడడ్లి తనతో నరుకువాని చూచి అతిశయపడునా? రంపము తనతో 

కోయువానిమీద పొగడుకొనునా? కోల తనెన్తుత్వానిని ఆడించినటుల్ను దండము కఱఱ్కానివానిని 

ఎతిత్నటుల్ను ఉండును గదా?  
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యెషయా 37:26 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతన కాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది.  

యిరిమ్యా 25:9 => ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసులమీదికిని చుటుట్నునన్ యీ జనులందరి 

మీదికిని వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులను శాపగర్సుత్లగాను విసమ్యాసప్దముగాను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎపప్టికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 51:20 => నీవు నాకు గండర్గొడడ్లి వంటివాడవు యుదాధ్యుధము వంటివాడవు నీవలన 

నేను జనములను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన రాజయ్ములను విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:21 => నీవలన గుఱఱ్ములను రౌతులను విరుగగొటుట్చునాన్ను. నీవలన రథములను 

వాటి నెకిక్నవారిని విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:22 => నీవలన సతరీలను పురుషులను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన ముసలివారిని 

బాలురను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన యౌవనులను కనయ్కలను విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:23 => నీవలన గొఱఱ్లకాపరులను వారి గొఱఱ్లమందలను విరుగగొటుట్చునాన్ను 

నీవలన దునున్వారిని వారి దుకిక్టెదుద్లను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన ఏలికలను అధిపతులను 

విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:24 => బబులోనును కలీద్యుల దేశనివాసులును మీ కనున్లయెదుట సీయోనులో 

చేసిన కీడంతటికి నేను వారికి పర్తికారము చేయుచునాన్ను, ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  
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దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

లూకా 4:6 => ఈ అధికారమంతయు, ఈ రాజయ్ముల మహిమయు నీకితుత్ను; అది నాకపప్గింపబడి 

యునన్ది, అదెవనికి నేను ఇయయ్గోరుదునో వానికితుత్ను; 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 
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ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 27:15 => నేను మిముమ్ను తోలివేయునటుల్ను, మీరును మీతో పర్వచించు మీ పర్వకత్లును 

నశించునటుల్ను, వారు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముగా పర్వచించుచునాన్రు. మరియు 

యాజకులతోను ఈ పర్జలందరితోను నేను ఈ మాటలు చెపిప్తిని 

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

నహూము 3:19 => నీకు తగిలిన దెబబ్ బహు చెడడ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్ ఎవడును 

చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ వినువారందరు నీ 

విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.  

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 
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రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 9:5 => మరియు వారిని చంపుటకు అధికారము ఇయయ్బడలేదు గాని అయిదు నెలలవరకు 

బాధించుటకు వాటికి అధికారము ఇయయ్బడెను. వాటివలవ కలుగు బాధ, తేలు మనుషుయ్ని 

కుటిట్నపుప్డుండు బాధవలె ఉండును. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 
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పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

వచనము 11 

మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి 

రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 
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పర్కటన 3:20 => ఇదిగో నేను తలుపునొదద్ నిలుచుండి తటుట్చునాన్ను. ఎవడైనను నా సవ్రము విని 

తలుపుతీసినయెడల, నేను అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము 

చేయుదుము. 

పర్కటన 12:15 => కావున ఆ సతరీ, పర్వాహమునకు కొటుట్కొని పోవలెనని ఆ సరప్ము తన నోటినుండి 

నీళుల్ నదీపర్వాహముగా ఆమె వెనుక వెళల్గర్కెక్ను గాని 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 

యెషయా 4:3 => సీయోనులో శేషించినవారికి యెరూషలేములో నిలువబడినవానికి అనగా జీవము 

పొందుటకై యెరూషలేములో దాఖలైన పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు. 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 
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పర్కటన 5:7 => ఆయన వచిచ్ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని కుడిచేతిలో నుండి ఆ 

గర్ంథమును తీసికొనెను. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 
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1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 

ఆదికాండము 22:8 => అబార్హాము నాకుమారుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱఱ్పిలల్ను చూచుకొనునని 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:3 => మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో ఈ నెల దశమినాడు వారు 

తమ తమ కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి 

యింటికిని ఒక గొఱఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 32:33 => అందుకు యెహోవా యెవడు నా యెదుట పాపము చేసెనో వాని నా 

గర్ంథములోనుండి తుడిచివేయుదును. 

సంఖాయ్కాండము 28:3 => మరియు నీవు వారికీలాగు ఆజాఞ్పించుము మీరు యెహోవాకు నితయ్మైన 

దహనబలి రూపముగా పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

అరిప్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 69:28 => జీవగర్ంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపుపెటుట్ము నీతిమంతుల పటీ ట్లో వారి 

పేరులు వార్యకుము. 

కీరత్నలు 87:6 => యెహోవా జనముల సంఖయ్ వార్యించునపుప్డు ఈ జనము అకక్డ జనిమ్ంచెనని 

సెలవిచుచ్ను. (సెలా.) 

కీరత్నలు 97:10 => యెహోవాను పేర్మించువారలారా, చెడుతనమును అసహియ్ంచుకొనుడి తన 

భకుత్ల పార్ణములను ఆయన కాపాడుచునాన్డు. భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ఆయన వారిని 

విడిపించును. 
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యిరిమ్యా 27:15 => నేను మిముమ్ను తోలివేయునటుల్ను, మీరును మీతో పర్వచించు మీ పర్వకత్లును 

నశించునటుల్ను, వారు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముగా పర్వచించుచునాన్రు. మరియు 

యాజకులతోను ఈ పర్జలందరితోను నేను ఈ మాటలు చెపిప్తిని 

యెహెజేక్లు 13:9 => వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను 

పగవాడను, వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, 

వారు ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 13:23 => మీరికను వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనకయుందురు, సోదె చెపప్కయుందురు; 

నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నా జనులను మీ వశమునుండి విడిపించెదను. 

యెహెజేక్లు 46:13 => మరియు పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను; అనుదినము ఉదయమున దానిని అరిప్ంపవలెను. మరియు అనుదినము ఉదయమున 

దానితో నైవేదయ్ము చేయవలెను. 

దానియేలు 3:7 => సకలజనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ సుంఫోనీయ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు వినబడగా ఆ జనులును దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడువారును సాగిలపడి, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు 

నమసాక్రము చేసిరి. 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  
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మతత్యి 12:44 => విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని 

వచిచ్, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళిల్ తనకంటె చెడడ్వైన మరి 

యేడు దయయ్ములను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

మతత్యి 24:5 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే కీర్సుత్నని చెపిప్ పలువురిని మోసపరచెదరు. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

యోహాను 17:5 => తండీర్, లోకము పుటట్కమునుపు నీయొదద్ నాకు ఏ మహిమయుండెనో ఆ 

మహిమతో ననున్ ఇపుప్డు నీయొదద్ మహిమపరచుము. 

యోహాను 17:9 => నేను వారికొరకు పార్రథ్న చేయుచునాన్ను; లోకము కొరకు పార్రథ్న చేయుటలేదు, 

నీవు నాకు అనుగర్హించియునన్వారు నీవారైనందున వారికొరకే పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

యోహాను 17:25 => నీతి సవ్రూపుడవగు తండీర్, లోకము నినున్ ఎరుగలేదు; నేను నినున్ 

ఎరుగుదును; నీవు ననున్ పంపితివని వీరెరిగియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

Page  of 1093 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షుఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

1 కొరిందీయులకు 2:7 => దేవుని జాఞ్నము మరమ్మైనటుట్గా బోధించుచునాన్ము; ఈ జాఞ్నము 

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 
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1 కొరిందీయులకు 10:14 => కాబటిట్ నా పిర్యులారా, విగర్హారాధనకు దూరముగా పారిపొండి. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

2 తిమోతి 1:9 => మన కిర్యలనుబటిట్ కాక తన సవ్కీయ సంకలప్మును బటిట్యు, 

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 
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హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

పర్కటన 17:15 => మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన 

జలములు పర్జలను, జన సమూహములను, జనములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని 

సూచించును. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 12 
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అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట చేయుచునన్ది; మరియు 

చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు దానిలో నివసించువారును 

నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:29 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

మతత్యి 12:44 => విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని 

వచిచ్, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళిల్ తనకంటె చెడడ్వైన మరి 

యేడు దయయ్ములను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

వచనము 13 

అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ సూచనలు 

చేయుచునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 21:23 => హాని కలిగినయెడల నీవు పార్ణమునకు పార్ణము, 

నిరగ్మకాండము 21:24 => కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్, చేతికి చెయియ్, కాలికి కాలు, 

నిరగ్మకాండము 21:25 => వాతకు వాత, గాయమునకు గాయము, దెబబ్కు దెబబ్యు 

నియమింపవలెను. 
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యెషయా 14:2 => జనములు వారిని తీసికొనివచిచ్ వారి సవ్దేశమున వారిని పర్వేశపెటుట్దురు 

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికతెత్లనుగాను 

సావ్ధీనపరచుకొందురు వారు తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో పెటిట్  

యెషయా 33:1 => దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు 

వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు 

దోచుకొనబడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు.  

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 

ఆదికాండము 9:6 => నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; 

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

మతత్యి 26:52 => యేసు నీ కతిత్ వరలో తిరిగి పెటుట్ము; కతిత్ పటుట్కొను వారందరు కతిత్చేతనే 

నశింతురు. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 
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పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

పర్కటన 14:12 => దేవుని ఆజఞ్లను యేసునుగూరిచ్న విశావ్సమును గైకొనుచునన్ పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ 

ఇందులో కనబడును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:26 => నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగర్హించు రక్షణకొరకు ఓపికతో 

కనిపెటుట్ట మంచిది. 

హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 18:2 => దేవునికి భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు నుండు ఒక నాయ్యాధిపతి 

యొక పటట్ణములో ఉండెను. 

లూకా 18:3 => ఆ పటట్ణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతనియొదద్కు తరచుగావచిచ్ నా 

పర్తివాదికిని నాకును నాయ్యము తీరుచ్మని అడుగుచు వచెచ్ను గాని 
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లూకా 18:4 => అతడు కొంతకాలము ఒపప్కపోయెను. తరువాత అతడు-నేను దేవునికి 

భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు ఉండినను 

లూకా 18:5 => ఈ విధవరాలు ననున్ తొందరపెటుట్చునన్ది గనుక ఆమె మాటిమాటికి వచిచ్ 

గోజాడకుండునటుల్ ఆమెకు నాయ్యము తీరుత్నని తనలోతాననుకొనెను. 

లూకా 18:6 => మరియు పర్భువిటల్నెను అనాయ్యసుథ్డైన ఆ నాయ్యాధిపతి చెపిప్న మాట వినుడి. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

లూకా 21:19 => మీరు మీ ఓరుప్చేత మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొందురు. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 10:37 => ఇక కాలము బహు కొంచెముగా ఉనన్ది, వచుచ్చునన్వాడు ఆలసయ్ము 

చేయక వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  
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యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

యాకోబు 1:3 => మీరు నానావిధములైన శోధనలలో పడునపుప్డు, అది మహానందమని 

యెంచుకొనుడి. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరుణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

యాకోబు 5:7 => సహోదరులారా, పర్భువు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 

యాకోబు 5:8 => పర్భువు రాక సమీపించుచునన్ది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ 

హృదయములను సిథ్రపరచుకొనుడి. 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

డెబబ్దిమంది రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటే ల్ దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 30:16 => నినున్ మింగువారందరు మింగివేయబడుదురు, నినున్ బాధించువారందరు 

ఎవడును తపప్కుండ చెరలోనికి పోవుదురు, నినున్ దోచుకొనువారు దోపుడు సొమమ్గుదురు, నినున్ 

అపహరించువారినందరిని దోపుడుసొముమ్గా అపప్గించెదను.  
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యెహెజేక్లు 39:10 => వారు పొలములో కటెట్లు ఏరుకొనకయు అడవులలో మార్నులు 

నరుకకయునుండి, ఆయుధములు పొయియ్లో కాలుచ్చుందురు, తముమ్ను దోచుకొనినవారిని తామే 

దోచుకొందురు, తమ సొముమ్ కొలల్పెటిట్నవారి సొముమ్ తామే కొలల్పెటుట్దురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

యోవేలు 3:7 => ఇదిగో మీరు చేసిన దానిని మీ నెతిత్మీదికి రాజేయుదును; మీరు వారిని అమిమ్ 

పంపివేసిన ఆ యా సథ్లములలోనుండి నేను వారిని రపిప్ంతును 

రోమీయులకు 8:25 => మనము చూడనిదానికొరకు నిరీకిష్ంచినయెడల ఓపికతో దానికొరకు 

కనిపెటుట్దుము. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 
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పర్కటన 6:4 => అపుప్డు ఎఱఱ్నిదైన వేరొక గుఱఱ్ము బయలువెళెళ్ను; మనుషుయ్లు ఒకని ఒకడు 

చంపుకొనునటుల్ భూలోకములో సమాధానము లేకుండ చేయుటకు ఈ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానికి 

అధికార మియయ్బడెను; మరియు అతనికి ఒక పెదద్ ఖడగ్మియయ్బడెను 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 

వచనము 14 

కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది భూనివాసులతో 

చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన భూనివాసులను 

మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

Page  of 1103 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 
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పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

యోబు 34:30 => భకిత్హీనులు రాజయ్పరిపాలన చేయకుండునటుల్ వారు పర్జలను 

చికిక్ంచుకొనకుండునటుల్ బలవంతులను ఆయన నిరూమ్లము చేయుచునాన్డు  

కీరత్నలు 44:19 => అయితే నకక్లునన్చోట నీవు మముమ్ను బహుగా నలిపియునాన్వు 

గాఢాంధకారముచేత మముమ్ను కపిప్యునాన్వు 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  
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యెహెజేక్లు 13:4 => ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వకత్లు పాడైన సథ్లములలోనుండు నకక్లతో 

సాటిగా ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 22:25 => ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ 

చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను 

దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

దానియేలు 7:17 => ఎటల్నగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగైయుండి లోకమందు పర్భుతవ్ము 

చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచునన్వి. 

దానియేలు 8:12 => అతికర్మము జరిగినందున అనుదినబలిని నిలుపుచేయుటకై యొక సేన 

అతనికియయ్బడెను. అతడు సతయ్మును వయ్రథ్పరచి ఇషాట్నుసారముగా జరిగించుచు అభివృదిధ్ నొందెను. 

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

హబకూక్కు 2:18 => చెకక్డపు పనివాడు విగర్హమును చెకుక్టవలన పర్యోజనమేమి? పనివాడు 

మూగబొమమ్ను చేసి తాను రూపించినదానియందు నమిమ్కయుంచుటవలన పర్యోజనమేమి? 

అబదధ్ములు బోధించు పోతవిగర్హములయందు నమిమ్కయుంచుటవలన పర్యోజనమేమి? 

మతత్యి 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 
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కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 
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వచనము 15 

మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు పార్ణమిచుచ్టకై 

దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 17:10 => మరియు ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదుగురు కూలిపోయిరి, ఒకడునాన్డు, 

కడమవాడు ఇంకను రాలేదు, వచిచ్నపుప్డు అతడు కొంచెము కాలముండవలెను. 

పర్కటన 17:11 => ఉండినదియు ఇపుప్డు లేనిదియునైన యీ కూర్రమృగము ఆ యేడుగురితో 

పాటు ఒకడునై యుండి, తానే యెనిమిదవ రాజగుచు నాశనమునకు పోవును.  
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

యిరిమ్యా 27:15 => నేను మిముమ్ను తోలివేయునటుల్ను, మీరును మీతో పర్వచించు మీ పర్వకత్లును 

నశించునటుల్ను, వారు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముగా పర్వచించుచునాన్రు. మరియు 

యాజకులతోను ఈ పర్జలందరితోను నేను ఈ మాటలు చెపిప్తిని 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

దానియేలు 11:38 => అతడు తన పితరులెరుగని దేవతను, అనగా పార్కారముల దేవతను వారి 

దేవతకు మారుగా ఘనపరచును; బంగారును వెండిని విలువగల రాళల్ను మనోహరమైన వసుత్వులను 

అరిప్ంచి, ఆ దేవతను ఘనపరచును. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 
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పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

వచనము 16 

కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, 

అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:12 => వారిలో పర్తివాడును తన కఱఱ్ను పడవేసినపుప్డు అది సరప్మాయెనుగాని 

అహరోను కఱఱ్ వారి కఱఱ్లను మింగివేయగా 

నిరగ్మకాండము 7:22 => ఐగుపుత్ శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అటుల్ చేయగా 

యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు మోషే అహరోనుల మాట 

వినకపోయెను. 
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నిరగ్మకాండము 8:7 => శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అలాగు చేసి ఐగుపుత్ 

దేశముమీదికి కపప్లను రాజేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 8:18 => శకునగాండుర్కూడ పేలను పుటిట్ంచవలెనని తమ మంతర్ములచేత అటుల్ 

చేసిరి గాని అది వారివలన కాకపోయెను. పేలు మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండగా 

నిరగ్మకాండము 8:19 => శకునగాండుర్ ఇది దైవశకిత్ అని ఫరోతో చెపిప్రి. అయితే యెహోవా 

చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట వినకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 9:11 => ఆ దదుద్రులవలన శకునగాండుర్ మోషేయెదుట నిలువలేకపోయిరి ఆ 

దదుద్రులు శకునగాండర్కును ఐగుపీత్యులందరికిని పుటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1 => పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట 

సూచక కిర్యనైనను మహతాక్రయ్మునైనను చేసి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 

దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 1:11 => మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని 

యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచిచ్  దైవజనుడా , తవ్ రగా దిగిరమమ్ ని రాజు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 1:12 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని చెపప్గా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగిన్ దిగి వానిని వాని 

యేబదిమందిని దహించెను. 
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2 రాజులు 1:13 => ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో 

కూడ పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచిచ్ ఏలీయా యెదుట మోకాళూ ల్ని 

దైవజనుడా, దయచేసి నా పార్ణమును నీ దాసులైన యీ యేబదిమంది పార్ణములను నీ దృషిట్కి 

పిర్యమైనవిగా ఉండనిముమ్. 

2 రాజులు 1:14 => చితత్గించుము; ఆకాశమునుండి అగిన్ దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను 

ఇదద్రిని వాని వాని యేబదిమందితో కూడ దహించెను; అయితే నా పార్ణము నీ దృషిట్కి పిర్యమైనదిగా 

ఉండనిమమ్ని మనవిచేయగా 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 9:56 => అంతట వారు మరియొక గార్మమునకు వెళిల్రి. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

దానియేలు 3:3 => ఆ యధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును మంతుర్లును 

ఖజానాదారులును ధరమ్శాసత్రవిధాయకులును నాయ్యాధిపతులును సంసాథ్నములలో ఆధికయ్ము 

వహించిన వారందరును రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు కూడివచిచ్, 

రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యెదుట నిలుచుండిరి.  

Page  of 1113 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

వచనము 17 

ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు తపప్, కర్య 

వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని బలవంతము 

చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 
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పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

2 రాజులు 22:20 => నేను నినున్ నీ పితరులయొదద్ చేరుచ్దును; నీవు నెమమ్ది నొందినవాడవై 

సమాధికి చేరచ్బడుదువు. నేను ఈ సథ్లముమీదికి రపిప్ంపబోవు కీడును నీవు నీ కనున్లతో చూడనే 

చూడవు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. అంతట వారు ఈ వరత్మానమును రాజునొదద్కు తెచిచ్రి. 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 
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పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

2 రాజులు 20:7 => పిమమ్ట యెషయా అంజూరపుపండల్ ముదద్ తెపిప్ంచుడని చెపప్గా వారు దాని 

తెచిచ్ కురుపుమీద వేసినతరువాత అతడు బాగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 8:10 => నేను లోపలికిపోయి చూచితిని; అపుప్డు పార్కెడి సకల జంతువుల 

ఆకారములును హేయమైన మృగముల ఆకారములును, అనగా ఇశార్యేలీయుల దేవతల 

విగర్హములనిన్యు గోడమీద చుటుట్ను వార్యబడియునన్టుట్ కనబడెను. 
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యెహెజేక్లు 16:17 => నేను నీకిచిచ్న బంగారువియు వెండివియునైన ఆభరణములను తీసికొని 

నీవు పురుషరూప విగర్హములను చేసికొని వాటితో వయ్భిచరించితివి. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 8:7 => శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అలాగు చేసి ఐగుపుత్ 

దేశముమీదికి కపప్లను రాజేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 26:1 => మీరు విగర్హములను చేసికొనకూడదు. చెకిక్న పర్తిమనుగాని 

బొమమ్నుగాని నిలువపెటట్కూడదు. మీరు సాగిలపడుటకు ఏదొక రూపముగా చెకక్బడిన రాతిని మీ 

దేశములో నిలుపకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:16 => మీ హృదయము మాయలలో చికిక్ తోర్వవిడిచి యితర 

దేవతలను పూజించి వాటికి నమసక్రింపకుండ మీరు జాగర్తత్పడుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 

దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:21 => అందుకు ఆ యాతమ్ నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్లందరి 

నోటను అబదధ్ములాడు ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా యెహోవా నీవు అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, 

పోయి ఆ పర్కారముగా చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

సామెతలు 12:26 => నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును భకిత్హీనుల పర్వరత్న వారిని 

దారి తపిప్ంచును. 

యిరిమ్యా 10:5 => అవి తాటిచెటుట్వలె తినన్గా ఉనన్వి, అవి పలుకవు నడువనేరవు గనుక వాటిని 

మోయవలసివచెచ్ను; వాటికి భయపడకుడి అవి హాని చేయనేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు. 

యిరిమ్యా 29:8 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ మధయ్నునన్ పర్వకత్ల చేతనైనను మంతర్జుఞ్ల చేతనైనను మీరు మోసపోకుడి, 

మీలో కలలు కనువారి మాటలు వినకుడి. 

యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

దానియేలు 3:7 => సకలజనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ సుంఫోనీయ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు వినబడగా ఆ జనులును దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు 
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మాటలాడువారును సాగిలపడి, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు 

నమసాక్రము చేసిరి. 

మతత్యి 13:25 => మనుషుయ్లు నిదిర్ంచుచుండగా, అతని శతుర్వు వచిచ్ గోధుమల మధయ్ను 

గురుగులు వితిత్పోయెను. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

లూకా 17:1 => ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను అభయ్ంతరములు రాకపోవుట అసాధయ్ముకాని అవి 

ఎవనివలన వచుచ్నో వానికి శర్మ. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 
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గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

2 తిమోతి 2:16 => అపవితర్మైన వటిట్ మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అటిట్ మాటలాడువారు 

మరి యెకుక్వగా భకిత్హీనులగుదురు. 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 
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2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

1 యోహాను 5:21 => చినన్పిలల్లారా, విగర్హముల జోలికిపోకుండ జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

2 యోహాను 1:7 => యేసుకీర్సుత్ శరీరధారియై వచెచ్నని యొపుప్కొనని వంచకులు అనేకులు 

లోకములో బయలుదేరియునాన్రు. 

పర్కటన 2:24 => అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక 

సాతాను యొకక్ గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెపుప్కొనువారందరితో నేను చెపుప్చునన్దేమనగా 

మీపైని మరి ఏ భారమును పెటట్ను 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

వచనము 18 

బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ 

ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

కీరత్నలు 135:17 => చెవులుండియు వినవు వాటి నోళల్లో ఊపిరి లేశమైన లేదు. 

యిరిమ్యా 10:14 => తెలివిలేని పర్తి మనుషుయ్డు పశుపార్యుడు, పోతపోయు పర్తివాడును తాను 

చేసిన విగర్హమునుబటిట్ అవమానము నొందుచునాన్డు; అతడు పోతపోసినది మాయారూపము, 

అందులో పార్ణమేమియు లేదు.  
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యిరిమ్యా 51:17 => తెలివిలేక పర్తి మనుషుయ్డు పశుపార్యుడు పోతపోయు పర్తివాడును తాను 

చేసిన విగర్హమునుబటిట్ అవమానమొందును అతడు పోతపోసినది మాయారూపము దానిలో 

పార్ణమేమియు లేదు.  

హబకూక్కు 2:19 => కఱఱ్నుచూచి మేలుకొమమ్నియు, మూగరాతిని చూచి లెమమ్నియు చెపుప్వానికి 

శర్మ; అది ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను పూత పూయబడెను గాని 

దానిలో శావ్సమెంతమాతర్మును లేదు. 

యాకోబు 2:26 => పార్ణములేని శరీరమేలాగు మృతమో ఆలాగే కిర్యలు లేని విశావ్సమును 

మృతము. 

కీరత్నలు 115:5 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 135:16 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

యిరిమ్యా 10:5 => అవి తాటిచెటుట్వలె తినన్గా ఉనన్వి, అవి పలుకవు నడువనేరవు గనుక వాటిని 

మోయవలసివచెచ్ను; వాటికి భయపడకుడి అవి హాని చేయనేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 
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పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 
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దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 26:1 => మీరు విగర్హములను చేసికొనకూడదు. చెకిక్న పర్తిమనుగాని 

బొమమ్నుగాని నిలువపెటట్కూడదు. మీరు సాగిలపడుటకు ఏదొక రూపముగా చెకక్బడిన రాతిని మీ 

దేశములో నిలుపకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

యెషయా 14:4 => నీ బాధను నీ పర్యాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాసయ్మును కొటిట్వేసి 

యెహోవా నినున్ విశర్మింపజేయు దినమున నీవు బబులోను రాజునుగూరిచ్ అపహాసయ్పు గీతము ఎతిత్ 

యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎటుల్ నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పటట్ణము ఎటుల్ 

నాశనమాయెను?  

యెహెజేక్లు 22:25 => ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ 

చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను 

దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 
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2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

1 యోహాను 5:21 => చినన్పిలల్లారా, విగర్హముల జోలికిపోకుండ జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 
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వచనము 1 

మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద నిలువబడియుండెను. ఆయన 

నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 
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కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

కీరత్నలు 49:2 => సామానుయ్లేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిదుర్లేమి లోకనివాసులారా, 

మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవియొగుగ్డి. నా నోరు విజాఞ్న విషయములను పలుకును 

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషుఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 
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కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 
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జెకరాయ్ 13:6 => నీచేతులకు గాయములేమని వారడుగగా వాడు ఇవి ననున్ పేర్మించినవారి యింట 

నేనుండగా నాకు కలిగిన గాయములని చెపుప్ను. 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 13:9 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రము నీ నోట నుండునటుల్ బలమైన చేతితో యెహోవా 

ఐగుపుత్లోనుండి నినున్ బయటికి రపిప్ంచెననుటకు, ఈ ఆచారము నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ 

కనున్ల మధయ్ జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:8 => అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయములోను మీ 

మనసుస్లోను ఉంచుకొని వాటిని మీచేతులమీద సూచనలుగా కటుట్కొనవలెను. అవి మీ కనున్లనడుమ 

బాసికములుగా ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

లేవీయకాండము 19:28 => చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ 

దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  

కీరత్నలు 144:8 => వారి నోరు వటిట్ మాటలాడుచునన్ది వారి కుడిచేయి అబదధ్ముతో కూడియునన్ది. 

యెషయా 51:23 => నినున్ బాధపరచువారి చేతిలో దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్ కిర్ందికి 

వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని 

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  
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దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

వచనము 2 

మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన యొక శబద్ము 

పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ వైణికుల 

నాదమును పోలినది. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 

పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 
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పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 22:4 => ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; 

ఆయన నామము వారి నొసళల్యందుండును. 

పర్కటన 13:18 => బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక 

మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు. 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

లేవీయకాండము 19:28 => చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ 

దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  

కీరత్నలు 144:8 => వారి నోరు వటిట్ మాటలాడుచునన్ది వారి కుడిచేయి అబదధ్ముతో కూడియునన్ది. 

యెషయా 51:23 => నినున్ బాధపరచువారి చేతిలో దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్ కిర్ందికి 

వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని 

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

జెకరాయ్ 13:6 => నీచేతులకు గాయములేమని వారడుగగా వాడు ఇవి ననున్ పేర్మించినవారి యింట 

నేనుండగా నాకు కలిగిన గాయములని చెపుప్ను. 
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యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

వచనము 3 

వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను ఒక కొర్తత్ కీరత్న 

పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది తపప్ మరి 

ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

కీరత్నలు 107:43 => బుదిధ్మంతుడైనవాడు ఈ విషయములను ఆలోచించును యెహోవా 

కృపాతిశయములను జనులు తలపోయుదురుగాక. 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 
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హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడడ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 21:17 => మరియు అతడు పార్కారమును కొలువగా అది మనుషుయ్ని కొలత చొపుప్న 

నూట నలుబది నాలుగు మూరలైనది; ఆ కొలత దూత కొలతయే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:11 => రెఫాయీయులలో బాషాను రాజైన ఓగు మాతర్ము మిగిలెను. 

అతని మంచము ఇనుప మంచము. అది అమోమ్నీయుల రబాబ్లోనునన్ది గదా? దాని పొడుగు 

మనుషుయ్ని మూరతో తొమిమ్ది మూరలు దాని వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. 

రోమీయులకు 3:5 => మన దురీన్తి దేవుని నీతికి పర్సిదిధ్ కలుగజేసినయెడల ఏమందుము? ఉగర్తను 

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసుథ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

యెషయా 8:1 => మరియు యెహోవా నీవు గొపప్ పలక తీసికొని మహేరు షాలాల , హాష  బజ 1, 

అను మాటలు సామానయ్మైన అక్షరములతో దానిమీద వార్యుము. 

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 
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పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

వచనము 4 

వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ 

ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును గొఱఱ్పిలల్ కొరకును 

పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

పర్కటన 6:8 => అపుప్డు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వరణ్ముగల ఒక గుఱఱ్ము కనబడెను; దాని 

మీద కూరుచ్నన్వాని పేరు మృతుయ్వు. పాతాళలోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడగ్మువలనను 

కరవువలనను మరణమువలనను (లేక తెగులువలనను) భూమిలోనుండి కూర్రమృగములవలనను 

భూనివాసులను చంపుటకు భూమి యొకక్ నాలుగవ భాగము పైన అధికారము వానికియయ్బడెను 

పర్కటన 15:5 => అటుతరువాత నేను చూడగా, సాక్షయ్పు గుడార సంబంధమైన ఆలయము 

పరలోకమందు తెరవబడెను.  

యిరిమ్యా 1:11 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యిరీమ్యా, నీకేమి 

కనబడుచునన్దని సెలవిచెచ్ను. అందుకు బాదముచెటుట్ చువవ్ కనబడుచునన్దని నేననగా  
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యెహెజేక్లు 1:4 => నేను చూడగా ఉతత్ర దికుక్నుండి తుపాను వచుచ్చుండెను; మరియు గొపప్ 

మేఘమును గోళమువలె గుండర్ముగా ఉనన్ అగిన్యు కనబడెను , కాంతిదానిచుటుట్ 

ఆవరించియుండెను; ఆ అగిన్లోనుండి కరగబడినదై పర్జవ్లించుచునన్ యపరంజివంటిదొకటి 

కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 2:9 => నరపుతుర్డా, వారు తిరుగుబాటు చేసినటుల్ నీవు చేయక నేను నీతో చెపుప్ 

మాటను విని నోరుతెరచి నేనిచుచ్దాని భుజించుము అనెను. 

యెహెజేక్లు 8:7 => అపుప్డు ఆవరణదావ్రముదగగ్ర ననున్ ఆయన దింపగా గోడలోనునన్ సందు 

ఒకటి నాకు కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:1 => నేను చూచుచుండగా కెరూబులకు పైగానునన్ ఆకాశమండలము 

వంటిదానిలో నీలకాంతమయమైన సింహాసనమువంటిదొకటి అగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 10:9 => నేను చూచుచుండగా ఒకొక్క కెరూబు దగగ్ర ఒక చకర్ముచొపుప్న నాలుగు 

చకర్ములు కనబడెను; ఆ చకర్ములు రకత్వరణ్పు రాతితో చేయబడినటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 44:4 => అతడు ఉతత్రపు గుమమ్ము మారగ్ముగా మందిరము ఎదుటికి ననున్ 

తోడుకొనివచెచ్ను. అంతలో యెహోవా తేజోమహిమతో యెహోవా మందిరము నిండియుండుట చూచి 

నేను సాగిలపడగా  

దానియేలు 12:5 => దానియేలను నేను చూచుచుండగా మరియిదద్రు మనుషుయ్లు ఏటి అవతలి 

యొడుడ్న ఒకడును ఏటి ఇవతలి యొడుడ్వ ఒకడును నిలిచిరి. 

ఆమోసు 8:2 => ఆమోసూ, నీకు కనబడుచునన్దేమని ననన్డుగగా వేసవికాలపు పండల్గంప నాకు 

కనబడుచునన్దని నేనంటిని, అపుప్డు యెహోవా నాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా జనులగు 

ఇశార్యేలీయులకు అంతము వచేచ్యునన్ది, నేనికను వారిని విచారణచేయక మానను. 

జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 
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పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:7 => ఆయన వచిచ్ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని కుడిచేతిలో నుండి ఆ 

గర్ంథమును తీసికొనెను. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 
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పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 
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కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

యెషయా 49:14 => అయితే సీయోను యెహోవా ననున్ విడిచిపెటిట్యునాన్డు పర్భువు ననున్ 

మరచియునాన్డని అనుకొనుచునన్ది. 

యోవేలు 2:32 => యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను 

తపిప్ంచుకొనిన వారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున 

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు వారందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

మీకా 4:7 => కుంటివారిని శేషముగాను దూరమునకు వెళల్గొటట్బడినవారిని బలమైన జనముగాను 

నేనుచేతును, యెహోవా సీయోను కొండయందు ఇపప్టినుండి శాశవ్తకాలమువరకు వారికి రాజుగా 

ఉండును. 

రోమీయులకు 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

పర్కటన 7:5 => యూదా గోతర్ములో ముదిర్ంపబడినవారు పండెర్ండు వేలమంది. రూబేను 

గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, గాదు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 
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పర్కటన 7:6 => ఆషేరు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, నఫాత్లి గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, మనషేష్ గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:7 => షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:8 => జెబూలూను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, యోసేపు గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, బెనాయ్మీను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది ముదిర్ంపబడిరి. 

పర్కటన 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 

పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:5 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమసత్ గోతర్ములలో తన నామమును 

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 
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2 సమూయేలు 5:7 => యెబూసీయులు దావీదు లోపలికి రాలేడని తలంచి నీవు వచిచ్నయెడల 

ఇచచ్టి గుర్డిడ్వారును కుంటివారును నినున్ తోలివేతురని దావీదునకు వరత్మానము పంపియుండిరి 

అయినను దావీదు పురమనబడిన1 సీయోను కోటను దావీదు సావ్ధీనపరచుకొనెను. ఆ దినమున 

అతడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:5 => అపుప్డు నీవు వీనియందు పర్వేశింపకూడదని యెబూసు 

కాపురసుథ్లు దావీదుతో అనగా దావీదు దావీదు పటట్ణమనబడిన సీయోను కోటను పటుట్కొనెను. 

కీరత్నలు 9:11 => సీయోను వాసియైన యెహోవాను కీరిత్ంచుడి ఆయన కిర్యలను పర్జలలో 

పర్చురము చేయుడి. 

కీరత్నలు 15:1 => యెహోవా, నీ గుడారములో అతిథిగా ఉండదగినవాడెవడు? నీ పరిశుదధ్ 

పరవ్తముమీద నివసింపదగిన వాడెవడు? 

కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 65:1 => దేవా, సీయోనులో మౌనముగానుండుట నీకు సుత్తిచెలిల్ంచుటే నీకు మొర్కుక్బడి 

చెలిల్ంపవలసియునన్ది. 

కీరత్నలు 69:35 => దేవుడు సీయోనును రకిష్ంచును ఆయన యూదా పటట్ణములను కటిట్ంచును 

జనులు అకక్డ నివసించెదరు అది వారివశమగును.  

కీరత్నలు 87:3 => దేవుని పటట్ణమా, మనుషుయ్లు నినున్గూరిచ్ మికిక్లి గొపప్ సంగతులు 

చెపుప్కొందురు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 87:7 => పాటలు పాడుచు వాదయ్ములు వాయించుచు మా ఊటలనిన్యు నీయందే 

యునన్వని వారందురు. 

కీరత్నలు 99:2 => సీయోనులో యెహోవా మహోనన్తుడు జనములనిన్టిపైన ఆయన 

హెచిచ్యునాన్డు. 
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కీరత్నలు 125:1 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచువారు కదలక నితయ్ము నిలుచు సీయోను 

కొండవలెనుందురు. 

కీరత్నలు 137:3 => అచచ్ట మనలను చెరగొనన్వారు ఒక కీరత్నపాడుడి అనిరి మనలను 

బాధించినవారు సీయోను కీరత్నలలో ఒకదానిని మాకు వినిపించుడి అని మనవలన ఉలాల్సము గోరిరి  

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 51:10 => యెహోవా మన నాయ్యమును రుజువు పరచుచునాన్డు రండి సీయోనులో 

మన దేవుడైన యెహోవా చేసిన పని మనము వివరించుదము.  

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 
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యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 22:4 => ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; 

ఆయన నామము వారి నొసళల్యందుండును. 

వచనము 5 
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వీరినోట ఏ అబదధ్మును కనబడలేదు; వీరు అనిందుయ్లు. 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 11:12 => అపుప్డు ఇకక్డికి ఎకిక్రండని పరలోకమునుండి గొపప్ సవ్రము తమతో చెపుప్ట 

వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు 

వారిని చూచిరి 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 
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పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 1:15 => ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయుచునన్ అపరంజితో 

సమానమైయుండెను; ఆయన కంఠసవ్రము విసాత్ర జలపర్వాహముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషుఠ్డు  

యెషయా 17:13 => జనములు విసాత్రజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన వారిని 

బెదరించును వారు దూరముగా పారిపోవుదురు కొండమీది పొటుట్ గాలికి ఎగిరిపోవునటుల్ తుపాను 

ఎదుట గిరగిర తిరుగు కసువు ఎగిరిపోవునటుల్ వారును తరుమబడుదురు.  

యెహెజేక్లు 43:2 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము తూరుప్దికుక్న కనబడెను; దానినుండి 

పుటిట్నధవ్ని విసాత్రజలముల ధవ్నివలె వినబడెను, ఆయన పర్కాశముచేత భూమి పర్జవ్రిలెల్ను. 

పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 8:8 => రెండవ దూత బూర ఊదినపుప్డు అగిన్చేత మండుచునన్ పెదద్ కొండవంటిది ఒకక్టి 

సముదర్ములో పడవేయబడెను. అందువలన సముదర్ములో మూడవ భాగము రకత్మాయెను. 
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పర్కటన 8:9 => సముదర్ములోని పార్ణముగల జంతువులలో మూడవ భాగము చచెచ్ను, ఓడలలో 

మూడవ భాగము నాశనమాయెను. 

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

పర్కటన 8:11 => ఆ నక్షతర్మునకు మాచిపతిర్యని పేరు. అందువలన నీళల్లో మూడవ భాగము 

మాచిపతిర్ యాయెను; నీళుల్ చేదైపోయినందున వాటివలన మనుషుయ్లలో అనేకులు చచిచ్రి. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

పర్కటన 8:13 => మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధయ్మున ఒక పకిష్ రాజు ఎగురుచు--బూరలు 

ఊదబోవుచునన్ ముగుగ్రు దూతల బూరల శబద్ములనుబటిట్ భూనివాసులకు అయోయ్, అయోయ్, అయోయ్, 

అని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 10:3 => సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన 

ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబద్ములు పలికెను. 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

Page  of 1147 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:18 => పర్జలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ బూర ధవ్నియు ఆ పరవ్త 

ధూమమును చూచి, భయపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇటల్నిరి 

జెకరాయ్ 9:14 => యెహోవా వారికి పైగా పర్తయ్క్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె 

విడువబడును, పర్భువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్నుండి వచుచ్ గొపప్ 

సుడిగాలితో బయలుదేరును. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 18:22 => నీ వరత్కులు భూమిమీద గొపప్ పర్భువులై యుండిరి; జనములనిన్యు నీ 

మాయమంతర్ములచేత మోసపోయిరి; కావున వైణికుల యొకక్యు, గాయకుల యొకక్యు, 

పిలల్నగోర్వి ఊదువారి యొకక్యు బూరలు ఊదువారి యొకక్యు శబద్ము ఇక ఎనన్డును నీలో 

వినబడదు. మరి ఏ శిలప్మైన చేయు శిలిప్ యెవడును నీలో ఎంతమాతర్మును కనబడడు, తిరుగటి 

ధవ్ని యిక ఎనన్డును నీలో వినబడదు, 

2 సమూయేలు 6:5 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱఱ్తో చేయబడిన 

నానావిధములైన సితారాలను సవ్ర మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను 

వాయించుచు యెహోవా సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 
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సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

కీరత్నలు 33:2 => సితారాతో యెహోవాను సుత్తించుడి పది తంతుల సవ్రమండలముతో ఆయనను 

కీరిత్ంచుడి 

కీరత్నలు 43:4 => అపుప్డు నేను దేవుని బలిపీఠమునొదద్కు నాకు ఆనందసంతోషములు కలుగజేయు 

దేవునియొదద్కు చేరుదును దేవా నా దేవా, సితారా వాయించుచు నీకు కృత జఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను  

కీరత్నలు 57:8 => నా పార్ణమా, మేలుకొనుము సవ్రమండలమా సితారా, మేలుకొనుడి నేను 

వేకువనే లేచెదను. 
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కీరత్నలు 92:3 => పది తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల సితారాతోను పర్చురించుట 

మంచిది. 

కీరత్నలు 98:5 => సితారా సవ్రముతో యెహోవాకు సోత్తర్గీతములు పాడుడి సితారా తీసికొని సంగీత 

సవ్రముతో గానము చేయుడి. 

కీరత్నలు 147:7 => కృతజఞ్తాసుత్తులతో యెహోవాను కీరిత్ంచుడి. సితారాతో మన దేవుని కీరిత్ంచుడి. 

కీరత్నలు 149:3 => నాటయ్ముతో వారు ఆయన నామమును సుత్తించుదురు గాక తంబురతోను 

సితారాతోను ఆయననుగూరిచ్ గానము చేయుదురు గాక.  

కీరత్నలు 150:3 => బూరధవ్నితో ఆయనను సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:4 => తంబురతోను నాటయ్ముతోను ఆయనను సుత్తించుడి. తంతివాదయ్ములతోను 

పిలల్నగోర్వితోను ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:6 => సకలపార్ణులు యెహోవాను సుత్తించుదురు గాక యెహోవాను సుత్తించుడి. 

1 రాజులు 10:12 => ఈ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సత్ంభములను, గాయకులకు సితారాలను సవ్రమండలములను చేయించెను. 

ఇపుప్డు అటువంటి చందనపు మార్నులు దొరకవు, ఎకక్డను కనబడవు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:28 => వారు యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుచు బూరలు ఊదుచువచిచ్రి. 

కీరత్నలు 68:25 => కీరత్నలు పాడువారు ముందరనడచిరి. తంతివాదయ్ములు వాయించువారు వెనుక 

వచెచ్దరు. 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 
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యోహాను 3:23 => సలీము దగగ్ర నునన్ ఐనోనను సథ్లమున నీళుల్ విసాత్రముగా ఉండెను గనుక 

యోహానుకూడ అకక్డ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు ఉండెను; జనులు వచిచ్ బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

యోహాను 12:29 => కాబటిట్ అకక్డ నిలుచుండి వినిన జనసమూహము ఉరిమెను అనిరి. 

మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 

వచనము 6 

అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి జనమునకును పర్తి 

వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ 

తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

కీరత్నలు 33:3 => ఆయననుగూరిచ్ నూతనకీరత్న పాడుడి ఉతాస్హధవ్నితో ఇంపుగా వాయించుడి. 

కీరత్నలు 40:3 => తనకు సోత్తర్రూపమగు కొర్తత్గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు 

దాని చూచి భయభకుత్లుగలిగి యెహోవా యందు నమిమ్కయుంచెదరు.  

కీరత్నలు 96:1 => యెహోవామీద కొర్తత్ కీరత్న పాడుడి సరవ్భూజనులారా, యెహోవామీద పాడుడి 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 144:9 => దేవా, నినున్గూరిచ్ నేనొక కొర్తత్ కీరత్న పాడెదను పదితంతుల సితారాతో నినున్ 

కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 149:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాకు కొర్తత్ కీరత్న పాడుడి భకుత్లు కూడుకొను 

సమాజములో ఆయనకు సోత్తర్ గీతము పాడుడి.  
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యెషయా 42:10 => సముదర్పర్యాణము చేయువారలారా, సముదర్ములోని సమసత్మా, 

దీవ్పములారా, దీవ్ప నివాసులారా, యెహోవాకు కొర్తత్ గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి 

ఆయనను సుత్తించుడి.  

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 4:7 => మొదటి జీవి సింహము వంటిది; రెండవ జీవి దూడ వంటిది;మూడవ జీవి 

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 
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పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

మతత్యి 11:26 => అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

1 కొరిందీయులకు 1:18 => సిలువను గూరిచ్న వారత్, నశించుచునన్ వారికి వెఱి ఱ్తనము గాని 

రకిష్ంపబడుచునన్ మనకు దేవుని శకిత్. 
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1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱి ఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

నిరగ్మకాండము 15:21 => మిరాయ్ము వారితో కలిసి యిటుల్ పలల్వి యెతిత్ పాడెను యెహోవాను 

గానము చేయుడి ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని రౌతును సముదర్ములో 

ఆయన పడదోర్సెను. 

1 రాజులు 10:12 => ఈ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సత్ంభములను, గాయకులకు సితారాలను సవ్రమండలములను చేయించెను. 

ఇపుప్డు అటువంటి చందనపు మార్నులు దొరకవు, ఎకక్డను కనబడవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:30 => అనుదినము ఉదయ సాయంకాలములయందు యెహోవాను 

గూరిచ్న సుత్తి పాటలు పాడుటకును, విశార్ంతిదినములలోను, అమావాసయ్లలోను పండుగలలోను 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంపవలసిన సమయములనిన్టిలోను, లెకక్కు సరియైనవారు వంతు 

పర్కారము నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని సేవ జరిగించుటకును నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:28 => వారు యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుచు బూరలు ఊదుచువచిచ్రి. 

కీరత్నలు 68:25 => కీరత్నలు పాడువారు ముందరనడచిరి. తంతివాదయ్ములు వాయించువారు వెనుక 

వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 98:5 => సితారా సవ్రముతో యెహోవాకు సోత్తర్గీతములు పాడుడి సితారా తీసికొని సంగీత 

సవ్రముతో గానము చేయుడి. 
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కీరత్నలు 116:15 => యెహోవా భకుత్ల మరణము ఆయన దృషిట్కి విలువగలది  

మతత్యి 26:29 => నా తండిర్ రాజయ్ములో మీతోకూడ నేను ఈ దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు 

దినమువరకు, ఇకను దాని తార్గనని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

హెబీర్యులకు 9:15 => ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి 

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 

సావ్ సథ్య్ ము ను గూ రిచ్ న వా గాద్ న ము ను పొం దు ని మి తత్ ము ఆ య న కొర్ తత్  ని బం ధ న కు 

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 
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పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 8:13 => మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధయ్మున ఒక పకిష్ రాజు ఎగురుచు--బూరలు 

ఊదబోవుచునన్ ముగుగ్రు దూతల బూరల శబద్ములనుబటిట్ భూనివాసులకు అయోయ్, అయోయ్, అయోయ్, 

అని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 21:17 => మరియు అతడు పార్కారమును కొలువగా అది మనుషుయ్ని కొలత చొపుప్న 

నూట నలుబది నాలుగు మూరలైనది; ఆ కొలత దూత కొలతయే. 

వచనము 7 

అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ గడియ వచెచ్ను 

గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే నమసాక్రము చేయుడి 

అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

పరమగీతము 1:3 => నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన 

పరిమళతైలముతో సమానము కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 

పరమగీతము 6:8 => అరువదిమంది రాణులును ఎనుబదిమంది ఉపపతున్లును లెకక్కు మించిన 

కనయ్కలును కలరు. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 
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1 కొరిందీయులకు 7:25 => కనయ్కల విషయమై, పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్ నేను పొందలేదు గాని 

నమమ్కమైనవాడనై యుండుటకు పర్భువు వలన కనికరము పొందినవాడనై నా తాతప్రయ్ము 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:26 => ఇపప్టి ఇబబ్ందినిబటిట్ పురుషుడు తానునన్ సిథ్తిలోనే యుండుట మేలని 

తలంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:28 => అయినను నీవు పెండిల్ చేసికొనినను పాపము లేదు, కనయ్క పెండిల్ 

చేసికొనినను ఆమెకు పాపము లేదు; అయితే అటిట్వారికి శరీర సంబంధమైన శర్మలు కలుగును; అవి 

మీకు కలుగకుండవలెనని కోరుచునాన్ను 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 
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పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

మతత్యి 8:19 => అంతట ఒక శాసిత్ వచిచ్ బోధకుడా నీవెకక్డికి వెళిళ్నను నీ వెంట వచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 9:57 => వారు మారగ్మున వెళుల్చుండగా ఒకడు నీవెకక్డికి వెళిల్నను నీవెంట వచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 9:58 => అందుకు యేసు నకక్లకు బొరియలును ఆకాశపకుష్లకు నివాసములును కలవు 

గాని మనుషయ్కుమారునికి తలవాలుచ్కొనుటకైనను సథ్లము లేదని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:59 => ఆయన మరియొకనితో నా వెంటరమమ్ని చెపెప్ను. అతడు నేను వెళిల్ మొదట నా 

తండిర్ని పాతిపెటిట్ వచుచ్టకు సెలవిమమ్ని మనవి చేసెను 

లూకా 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళిల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:61 => మరియొకడు పర్భువా, నీవెంట వచెచ్దను గాని నా యింటనునన్ వారియొదద్ సెలవు 

తీసికొని వచుచ్టకు మొదట నాకు సెలవిమమ్ని అడుగగా 

లూకా 9:62 => యేసు నాగటిమీద చెయియ్పెటిట్ వెనుకతటుట్ చూచువాడెవడును దేవుని రాజయ్మునకు 

పాతుర్డుకాడని వానితో చెపెప్ను. 

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 
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యోహాను 13:37 => అందుకు పేతురు పర్భువా, నేనెందుకు ఇపుప్డు నీ వెంట రాలేను? నీకొరకు 

నా పార్ణము పెటుట్దునని ఆయనతో చెపప్గా 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

కీరత్నలు 74:2 => నీ సావ్సథ్య్ గోతర్మును నీవు పూరవ్ము సంపాదించుకొని విమోచించిన నీ 

సమాజమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము. నీవు నివసించు ఈ సీయోను పరవ్తమును 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

ఎఫెసీయులకు 1:14 => దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు 

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

యిరిమ్యా 2:3 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనమును, ఆయన రాబడికి పర్థమ 

ఫలమును ఆయెను, అతని లయపరచువారందరు శిక్షకు పాతుర్లైరి, వారికి కీడు సంభవించును; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 6:1 => సీయోనులో నిరివ్చారముగా నునన్వారికి శర్మ, షోమోర్ను పరవ్తములమీద 

నిశిచ్ంతగా నివసించువారికి శర్మ; ఇశార్యేలువారికి విచారణకరత్లై జనములలో ముఖయ్జనమునకు 

పెదద్లైనవారికి శర్మ 
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1 కొరిందీయులకు 16:15 => సెత్ఫను ఇంటివారు అకయ యొకక్ పర్థమఫలమై యునాన్రనియు, 

వారు పరిశుదుధ్లకు పరిచరయ్ చేయుటకు తముమ్ను తాము అపప్గించుకొని యునాన్రనియు మీకు 

తెలియును. 

యాకోబు 1:18 => ఆయన తాను సృషిట్ంచినవాటిలో మనము పర్థమ ఫలముగా ఉండునటుల్ 

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

నిరగ్మకాండము 13:13 => పర్తి గాడిద తొలిపిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపించి దానికి మారుగా 

గొఱఱ్పిలల్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. అటుల్ దానిని విడిపించనియెడల దాని మెడను విరుగదీయవలెను. నీ 

కుమారులలో తొలిచూలియైన పర్తి మగవానిని వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:19 => నీ భూమి పర్థమ ఫలములో మొదటివాటిని దేవుడైన యెహోవా 

మందిరమునకు తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదు. 

లేవీయకాండము 2:12 => పర్థమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను గాని 

బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా వాటి నరిప్ంపవలదు. 

లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 21:13 => అతడు కనయ్కను పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 23:10 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు 

మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు 

తేవలెను. 

లేవీయకాండము 23:17 => మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల 

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

Page  of 1160 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

సంఖాయ్కాండము 3:40 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

ఇశార్యేలీయులలో ఒక నెల మొదలుకొని పై పార్యముగల తొలిచూలియైన పర్తి మగవానిని లెకిక్ంచి 

వారి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 15:20 => మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను; కళల్పు అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:4 => మీ దేవుడైన యెహోవాను హతుత్కొనిన మీరందరును నేటివరకు 

సజీవులై యునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ భూమిలోనుండి నీవు 

కూరుచ్కొను భూఫలములనిన్టిలోను పర్థమ ఫలములను తీసికొని గంపలో ఉంచి, నీ దేవుడైన 

యెహోవా తన నామమునకు మందిరమును ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్  

యెహోషువ 3:3 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీయులు 

మోసికొనిపోవుట చూచునపుప్డు మీరునన్ సథ్లములోనుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళల్వలెను. 

యెహోషువ 14:8 => నాతోకూడ బయలుదేరి వచిచ్న నా సహోదరులు జనుల హృదయములను 

కరుగచేయగా నేను నా దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనసుస్తో అనుసరించితిని. 

రూతు 1:16 => అందుకు రూతు నా వెంబడి రావదద్నియు ననున్ విడిచి పెటుట్మనియు ననున్ 

బర్తిమాలుకొనవదుద్. నీవు వెళుల్ చోటికే నేను వచెచ్దను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించెదను, నీ 

జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు; 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:5 => ఆ యాజఞ్ వెలల్డియగుట తోడనే ఇశార్యేలీయులు పర్థమఫలములైన 

ధానయ్ దార్కాష్రసములను నూనెను తేనెను ససయ్ఫలములను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. సమసత్మైన 

వాటిలోనుండియు పదియవ వంతులను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 34:13 => చెడడ్ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ 

పెదవులను కాచుకొనుము. 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 
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వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 9:6 => అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని కనయ్కలను 

పిలల్లను సతరీలను చంపవలెను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని ముటట్కూడదు. వారు 

మందిరము ముందరనునన్ పెదద్లను హతముచేయ మొదలుపెటట్గా 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9 => ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూచుచుండగా ఆయన 

ఆరోహణమాయెను, అపుప్డు వారి కనున్లకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను. 

రోమీయులకు 11:16 => ముదద్లో మొదటి పిడికెడు పరిశుదధ్మైనదైతే ముదద్ంతయు పరిశుదధ్మే; 

వేరు పరిశుదధ్మైనదైతే కొమమ్లును పరిశుదధ్ములే. 

రోమీయులకు 16:5 => ఆసియలో కీర్సుత్కు పర్థమఫలమైయునన్ నా పిర్యుడగు ఎపైనెటుకు 

వందనములు. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 9:15 => ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి 

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 

Page  of 1162 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

సావ్ సథ్య్ ము ను గూ రిచ్ న వా గాద్ న ము ను పొం దు ని మి తత్ ము ఆ య న కొర్ తత్  ని బం ధ న కు 

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

వచనము 8 

వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన తన వయ్భిచార 

మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను కూలిపోయెను అని 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 32:2 => యెహోవాచేత నిరోద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 34:13 => చెడడ్ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ 

పెదవులను కాచుకొనుము. 

కీరత్నలు 55:11 => దాని మధయ్ను నాశనకిర్యలు జరుగుచునన్వి వంచనయు కపటమును దాని 

అంగడి వీధులలో మానక జరుగుచునన్వి.  

సామెతలు 8:8 => నా నోటి మాటలనిన్యు నీతిగలవి వాటిలో మూరఖ్తయైనను కుటిలతయైనను 

లేదు 

యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 

జెఫనాయ్ 3:13 => ఇశార్యేలీయులలో మిగిలినవారు పాపము చేయరు, అబదధ్మాడరు, 

కపటములాడు నాలుక వారి నోటనుండదు; వారు ఎవరి భయము లేకుండ విశార్ంతి గలవారై 

అనన్పానములు పుచుచ్కొందురు; 
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మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడడ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడడ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

పరమగీతము 4:7 => నా పిర్యురాలా, నీవు అధికసుందరివి నీయందు కళంకమేమియు లేదు. 

దానియేలు 6:4 => అందుకా పర్ధానులును అధిపతులును రాజయ్పాలన విషయములో 

దానియేలుమీద ఏదైన ఒక నింద మోపవలెనని యుండి తగిన హేతువు కనిపెటుట్చుండిరి గాని 

దానియేలు నమమ్కసుథ్డై యే నేరమైనను ఏ తపప్యినను చేయువాడు కాడు గనుక దానియేలులో 

తపప్యినను లోపమైనను కనుగొనలేకపోయిరి.  

హోషేయ 10:2 => వారి మనసుస్ కపటమైనది గనుక వారు తవ్రలోనే తమ అపరాధమునకు శిక్ష 

నొందుదురు; యెహోవా వారి బలిపీఠములను తుతుత్నియలుగా చేయును, వారు పర్తిషిట్ంచిన 

దేవతాసత్ంభములను పాడుచేయును. 

లూకా 23:4 => పిలాతు పర్ధానయాజకులతోను జనసమూహములతోను ఈ మనుషుయ్నియందు 

నాకు ఏ నేరమును కనబడలేదనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 
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కీరత్నలు 125:4 => యెహోవా, మంచివారికి మేలు చేయుము యథారథ్హృదయులకు 

మేలుచేయుము. 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడడ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

రోమీయులకు 8:4 => దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాపశరీరాకారముతో పంపి, ఆయన 

శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

వచనము 9 

మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, తన నొసటి 

యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 

పర్కటన 8:13 => మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధయ్మున ఒక పకిష్ రాజు ఎగురుచు--బూరలు 

ఊదబోవుచునన్ ముగుగ్రు దూతల బూరల శబద్ములనుబటిట్ భూనివాసులకు అయోయ్, అయోయ్, అయోయ్, 

అని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెషయా 6:6 => అపుప్డు ఆ సెరాపులలో నొకడు తాను బలిపీఠముమీదనుండి కారుతో తీసిన 

నిపుప్ను చేతపటుట్కొని నాయొదద్కు ఎగిరివచిచ్ నా నోటికి దాని తగిలించి 
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యెషయా 6:7 => ఇది నీ పెదవులకు తగిలెను గనుక నీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్మాయెను, నీ 

దోషము తొలగిపోయెను అనెను. 

యెహెజేక్లు 1:14 => మెరుపు తీగెలు కనబడు రీతిగా జీవులు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

ఆదికాండము 1:6 => మరియు దేవుడు జలముల మధయ్నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ 

జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను. 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

కీరత్నలు 119:142 => నీ నీతి శాశవ్తమైనది నీ ధరమ్శాసత్రము కేవలము సతయ్ము. 

కీరత్నలు 139:24 => నీకాయాసకరమైన మారగ్ము నాయందునన్దేమో చూడుము నితయ్మారగ్మున 

ననున్ నడిపింపుము. 

కీరత్నలు 145:13 => నీ రాజయ్ము శాశవ్తరాజయ్ము నీ రాజయ్పరిపాలన తరతరములు నిలుచును. 

యెషయా 40:8 => గడిడ్ యెండిపోవును దాని పువువ్ వాడిపోవును మన దేవుని వాకయ్ము నితయ్ము 

నిలుచును.  

యెషయా 45:17 => యెహోవావలన ఇశార్యేలు నితయ్మైన రక్షణ పొందియునన్ది మీరు 

ఎనన్టెనన్టికి సిగుగ్పడకయు విసమ్య మొందకయు నుందురు.  

యెషయా 51:6 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్డి కిర్ంద భూమిని చూడుడి అంతరిక్షము పొగవలె 

అంతరాధ్నమగును భూమి వసత్రమువలె పాతగిలిపోవును అందలి నివాసులు అటువలె చనిపోవుదురు నా 

రక్షణ నితయ్ముండును నా నీతి కొటిట్వేయబడదు.  
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యెషయా 51:8 => వసత్రమును కొరికివేయునటుల్ చిమమ్ట వారిని కొరికివేయును బొదీద్క 

గొఱఱ్బొచుచ్ను కొరికివేయునటుల్ వారిని కొరికివేయును అయితే నా నీతి నితయ్ము నిలుచును నా రక్షణ 

తరతరములుండును.  

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

ఎఫెసీయులకు 3:11 => సమసత్మును సృషిట్ంచిన దేవునియందు పూరవ్కాలమునుండి మరుగైయునన్ 

ఆ మరమ్మునుగూరిచ్న యేరాప్టు ఎటిట్దో అందరికిని తేటపరచుటకును, పరిశుదుధ్లందరిలో 

అతయ్లుప్డనైన నాకు ఈ కృప అనుగర్హించెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 
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మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

పర్కటన 10:11 => అపుప్డు వారు నీవు పర్జలనుగూరిచ్యు, జనములనుగూరిచ్యు, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడువారినిగూరిచ్యు, అనేకమంది రాజులనుగూరిచ్యు మరల పర్వచింప నగతయ్మని 

నాతో చెపిప్రి. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

దానియేలు 4:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును 

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

దానియేలు 6:25 => అపుప్డు రాజగు దరాయ్వేషు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును 

రాషట్రములకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని ఈలాగు వార్యించెను మీకు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగును గాక. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 
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ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

కీరత్నలు 33:8 => లోకులందరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలుపవలెను. భూలోక 

నివాసులందరు ఆయనకు వెరవవలెను. 

కీరత్నలు 96:3 => అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ జనములలో ఆయన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి 

పరమగీతము 3:9 => లెబానోను మార్నుతో మంచమొకటి సొలొమోనురాజు తనకు 

చేయించుకొనియునాన్డు. 

యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

యెషయా 52:10 => సమసత్ జనముల కనున్లయెదుట యెహోవా తన పరిశుదధ్ బాహువును 

బయలుపరచియునాన్డు. భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుని రక్షణ చూచెదరు.  

యిరిమ్యా 50:2 => జనములలో పర్కటించుడి సమాచారము తెలియజేయుడి ధవ్జమునెతిత్ 

మరుగుచేయక చాటించుడి బబులోను పటట్బడును బేలు అవమానము నొందును మెరోదకు నేల 

పడవేయబడును బబులోను విగర్హములు అవమానము నొందును దాని బొమమ్లు బోరల్దోర్యబడును  

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 
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జెకరాయ్ 6:5 => అతడు నాతో ఇటల్నెను ఇవి సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి 

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

మతత్యి 13:38 => పొలము లోకము; మంచి వితత్నములు రాజయ్సంబంధులు? గురుగులు దుషుట్ని 

సంబంధులు? 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

మతత్యి 26:13 => సరవ్లోకమందు ఈ సువారత్ ఎకక్డ పర్కటింపబడునో, అకక్డ ఈమె చేసినదియు 

ఈమె జాఞ్పకారథ్ముగా పర్శంసింపబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

మారుక్ 13:10 => సకల జనములకు సువారత్ ముందుగా పర్కటింపబడవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:3 => మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి 

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => అకక్డ మాతర్మే గాక పర్తి సథ్లమందును దేవునియెడల ఉనన్ మీ 

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 
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1 తిమోతి 2:4 => ఆయన, మనుషుయ్లందరు రక్షణ పొంది సతయ్మునుగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నము 

గలవారై యుండవలెనని యిచఛ్యించుచునాన్డు. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 

వచనము 10 

ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను మదయ్మును వాడు 

తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత వాడు 

బాధింపబడును. 

యెషయా 40:3 => ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు పర్కటించుచునాన్డు ఎటల్నగా అరణయ్ములో 

యెహోవాకు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమారగ్ము సరాళము చేయుడి.  

యెషయా 40:6 => ఆలకించుడి, పర్కటించుమని యొకడు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నేనేమి 

పర్కటింతునని మరి యొకడడుగుచునాన్డు. సరవ్శరీరులు గడిడ్యై యునాన్రు వారి అందమంతయు 

అడవిపువువ్వలె ఉనన్ది  

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యెషయా 44:23 => యెహోవా ఆ కారయ్మును సమాపిత్ చేసియునాన్డు ఆకాశములారా, 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి భూమి అగాధసథ్లములారా, ఆరాభ్టము చేయుడి పరవ్తములారా, అరణయ్మా, 
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అందులోని పర్తి వృక్షమా, సంగీతనాదము చేయుడి.యెహోవా యాకోబును విమోచించును ఆయన 

ఇశార్యేలులో తనున్తాను మహిమోనన్తునిగా కనుపరచుకొనును 

యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

హోషేయ 8:1 => బాకా నీ నోటను ఉంచి ఊదుము, జనులు నా నిబంధన నతికర్మించి నా 

ధరమ్శాసత్రమును మీరియునాన్రు గనుక పకిష్రాజు వార్లినటుట్ శతుర్వు యెహోవా మందిరమునకు 

వచుచ్నని పర్కటింపుము. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

కీరత్నలు 36:1 => భకిత్హీనుల హృదయములో అతికర్మము దేవోకిత్వలె పలుకుచునన్ది వాని 

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

పర్సంగి 12:14 => గూఢమైన పర్తి యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు విమరశ్ చేయునపుప్డు ఆయన 

పర్తికిర్యను అది మంచిదే గాని చెడడ్దే గాని, తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 6:5 => కాబటిట్ మీకు కలిగిన గడడ్లుగాను భూమిని పాడుచేయు పందికొకుక్లుగాను 

నిరూపించబడిన గడడ్లను చుంచులను చేసి పంపించి ఇశార్యేలీయుల దేవునికి మహిమను 

చెలిల్ంపవలెను. అపుప్డు మీ మీదను మీ దేవతలమీదను మీ భూమిమీదను భారముగా నునన్ తన 

హసత్మును ఆయన తీసివేయును కాబోలు. 
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యెషయా 42:12 => పర్భావముగలవాడని మనుషుయ్లు యెహోవాను కొనియాడుదురు గాక 

దీవ్పములలో ఆయన సోత్తర్ము పర్చురము చేయుదురు గాక 

మలాకీ 2:2 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు ఆ యాజఞ్ను 

ఆలకింపకయు, నా నామమును ఘనపరచునటుల్ మనఃపూరవ్కముగా దానిని ఆలోచింపకయు 

ఉండినయెడల నేను మీ మీదికి శాపము తెపిప్ంచి మీకు కలిగిన ఆశీరావ్దఫలమును శపింతును; మీరు 

దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనరైతిరి గనుక ఇంతకు మునుపే నేను వాటిని శపించి యుంటిని. 

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 
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యెహెజేక్లు 7:2 => నరపుతుర్డా, పర్కటింపుము; ఇశార్యేలీయుల దేశమునకు అంతము 

వచిచ్యునన్ది, నలుదికుక్ల దేశమునకు అంతము వచేచ్యునన్దని పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇపుప్డు నీకు అంతము వచేచ్యునన్ది. 

యెహెజేక్లు 7:6 => అంతము వచుచ్చునన్ది, అంతమే వచుచ్చునన్ది, అది నీ కొరకు 

కనిపెటుట్చునన్ది, ఇదిగో సమీపమాయెను. 

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 
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నిరగ్మకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును 

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 

నెహెమాయ్ 9:6 => నీవే, అదివ్తీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మహాకాశములను వాటి 

సైనయ్మును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని 

సృజించి వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 95:5 => సముదర్ము ఆయనది ఆయన దాని కలుగజేసెను ఆయన హసత్ములు భూమిని 

నిరిమ్ంచెను. 

కీరత్నలు 124:8 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవా నామమువలననే మనకు 

సహాయము కలుగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

కీరత్నలు 146:6 => ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును దానిలోని సరవ్మును 

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

సామెతలు 8:22 => పూరవ్కాలమందు తన సృషాట్య్రంభమున తన కారయ్ములలో పర్థమమైనదానిగా 

యెహోవా ననున్ కలుగజేసెను. 

సామెతలు 8:23 => అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉతప్తిత్యైన కాలమునకు 

పూరవ్ము నేను నియమింపబడితిని. 

సామెతలు 8:24 => పర్వాహజలములు లేనపుప్డు నీళల్తో నిండిన ఊటలు లేనపుప్డు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 8:25 => పరవ్తములు సాథ్పింపబడకమునుపు కొండలు పుటట్కమునుపు 

సామెతలు 8:26 => భూమిని దాని మైదానములను ఆయన చేయకమునుపు నేలమటిట్ని రవంతయు 

సృషిట్ంపకమునుపు నేను పుటిట్తిని. 
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సామెతలు 8:27 => ఆయన ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచినపుప్డు మహాజలములమీద 

మండలమును నిరణ్యించినపుప్డు నేనకక్డ నుంటిని. 

సామెతలు 8:28 => ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు జలధారలను ఆయన 

బిగించినపుప్డు 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

సామెతలు 8:30 => నేను ఆయనయొదద్ పర్ధానశిలిప్నై అనుదినము సంతోషించుచు నితయ్ము ఆయన 

సనిన్ధిని ఆనందించుచునుంటిని. 

సామెతలు 8:31 => ఆయన కలుగజేసిన పరలోకమునుబటిట్ సంతోషించుచు నరులను చూచి 

ఆనందించుచునుంటిని. 

యిరిమ్యా 10:10 => యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము 

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:23 => నేను సంచరించుచు మీ దేవతా పర్తిమలను చూచుచుండగా ఒక 

బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దానిమీద తెలియబడని దేవునికి అని వార్యబడియునన్ది. కాబటిట్ మీరు 

తెలియక దేనియందు భకిత్కలిగియునాన్రో దానినే నేను మీకు పర్చురపరచుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 
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ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:26 => జనముల దేవతలనిన్యు వటిట్ విగర్హములే యెహోవా ఆకాశ 

వైశాలయ్మును సృజించినవాడు. 

కీరత్నలు 33:8 => లోకులందరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలుపవలెను. భూలోక 

నివాసులందరు ఆయనకు వెరవవలెను. 

కీరత్నలు 34:3 => నాతో కూడి యెహోవాను ఘనపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన 

నామమును గొపప్ చేయుదము. 

కీరత్నలు 76:7 => నీవు, నీవే భయంకరుడవు నీవు కోపపడు వేళ నీ సనిన్ధిని నిలువగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 96:3 => అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ జనములలో ఆయన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి 

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

యెహెజేక్లు 9:1 => మరియు నేను చెవులార వినునటుల్ ఆయన గటిట్గా ఈ మాటలు పర్కటించెను 

ఒకొక్కడు తాను హతము చేయు ఆయుధమును చేతపటుట్కొని పటట్ణపు కావలి వారందరును ఇకక్డికి 

రండి అనెను. 

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

గలతీయులకు 1:5 => దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

వచనము 11 

వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు 

గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును 

రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

Page  of 1179 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 17:18 => మరియు నీవు చూచిన ఆ సతరీ భూరాజుల నేలు ఆ మహా పటట్ణమే. 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 

పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 
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పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

యెషయా 21:9 => ఇదిగో జతజతలుగా రౌతుల దండు వచుచ్చునన్ది అని చెపెప్ను. బబులోను 

కూలెను కూలెను దాని దేవతల విగర్హములనిన్టిని ఆయన నేలను పడవేసియునాన్డు 

ముకక్ముకక్లుగా విరుగగొటిట్యునాన్డు అనిచెపుప్చు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 51:7 => బబులోను యెహోవా చేతిలో సరవ్భూమికి మతుత్ కలిగించు బంగారుపాతర్యై 

యుండెను. దానిచేతి మదయ్మును అనయ్జనులు తార్గి మతిత్లిల్యునాన్రు.  

యిరిమ్యా 51:8 => బబులోను నిమిషమాతర్ములోనే కూలి తుతుత్నియలాయెను దానిని చూచి 

అంగలారుచ్డి అది సవ్సథ్తనొందునేమో దాని నొపిప్కొరకు గుగిగ్లము తీసికొనిరండి.  

యిరిమ్యా 51:64 => నేను దానిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునన్ అపాయములచేత బబులోను మరల పైకి 

రాలేక ఆలాగే మునిగిపోవును, దాని జనులు అలసియుందురు అను మాటలు నీవు పర్కటింపవలెను. 

యిరీమ్యాయొకక్ మాటలు ఇంతటితో ముగిసెను. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

Page  of 1181 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

యిరిమ్యా 51:7 => బబులోను యెహోవా చేతిలో సరవ్భూమికి మతుత్ కలిగించు బంగారుపాతర్యై 

యుండెను. దానిచేతి మదయ్మును అనయ్జనులు తార్గి మతిత్లిల్యునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 16:15 => అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున 

నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు పర్తి వానితో బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన వానితోనెలల్ పోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:16 => మరియు నీ వసత్రములలో కొనిన్ తీసి, చితర్ముగా అలకరింపబడిన ఉనన్త 

సథ్లములను ఏరప్రచి, వాటిమీద పండుకొని వయ్భిచారము చేసితివి; అటిట్ కారయ్ములు ఎంతమాతర్మును 

జరుగకూడనివి, అటిట్వియు నిక జరుగవు. 

యెహెజేక్లు 16:17 => నేను నీకిచిచ్న బంగారువియు వెండివియునైన ఆభరణములను తీసికొని 

నీవు పురుషరూప విగర్హములను చేసికొని వాటితో వయ్భిచరించితివి. 
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యెహెజేక్లు 16:18 => మరియు నీ విచితర్ వసత్రములను తీసి వాటికి ధరింపజేసి, నా తైలమును నా 

ధూపమును వాటికరిప్ంచితివి. 

యెహెజేక్లు 16:19 => భోజనమునకై నేనిచిచ్న ఆహారమును గోధుమ పిండిని నూనెను తేనెను 

తీసికొని యింపైన సువాసన కలుగునటుల్ నీవు ఆ బొమమ్లకు అరిప్ంచితివి, ఆలాగున జరిగెను గదా? 

యిదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:20 => మరియు నీవు నాకు కనిన కుమారులను కుమారెత్లను ఆ బొమమ్లు 

మింగివేయునటుల్ వాటి పేరట వారిని వధించితివి, 

యెహెజేక్లు 16:21 => నీ జారతవ్ము చాలకపోయెననియు నా పిలల్లను వధించి వాటికి పర్తిషిఠ్ంచి 

యపప్గించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:22 => నీ బాలయ్ కాలమందు నీవు దిగంబరివై వసత్రహీనముగానుండి నీ రకత్ములో 

నీవు పొరుల్చుండిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొనక ఇనిన్ హేయకిర్యలను ఇంక జారతవ్మును 

చేయుచు వచిచ్తివి. 

నహూము 3:19 => నీకు తగిలిన దెబబ్ బహు చెడడ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్ ఎవడును 

చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ వినువారందరు నీ 

విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.  

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 
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పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

కీరత్నలు 97:7 => వయ్రథ్ విగర్హములనుబటిట్ అతిశయపడుచు చెకిక్న పర్తిమలను 

పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు సకలదేవతలు ఆయనకు నమసాక్రము చేయును. 

కీరత్నలు 137:8 => పాడు చేయబడబోవు బబులోను కుమారీ, నీవు మాకు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నీకు 

పర్తికారము చేయువాడు ధనుయ్డు  

యెషయా 14:23 => నేను దానిని తుంబోడికి సావ్ధీనముగాను నీటి మడుగులగాను చేయుదును. 

నాశనమను చీపురుకటట్తో దాని తుడిచివేసెదను అని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 25:16 => వారు దాని తార్గి సొకిక్ సోలుచు నేను వారిమీదికి పంపుచునన్ ఖడగ్మునుబటిట్ 

వెఱి ఱ్వాండర్గుదురు. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 29:11 => నేను మిముమ్నుగూరిచ్ ఉదేద్శించిన సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు 

కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునటుల్గా అవి సమాధానకరమైన ఉదేద్శములేగాని హానికరమైనవి 

కావు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 50:2 => జనములలో పర్కటించుడి సమాచారము తెలియజేయుడి ధవ్జమునెతిత్ 

మరుగుచేయక చాటించుడి బబులోను పటట్బడును బేలు అవమానము నొందును మెరోదకు నేల 

పడవేయబడును బబులోను విగర్హములు అవమానము నొందును దాని బొమమ్లు బోరల్దోర్యబడును  

యిరిమ్యా 51:45 => నా జనులారా, మీరు దానిలోనుండి బయటకు వెళుల్డి యెహోవా 

కోపాగిన్నుండి తపిప్ంచుకొనుడి మీ పార్ణములను రకిష్ంచుకొనుడి  
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దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

వచనము 12 

దేవుని ఆజఞ్లను యేసునుగూరిచ్న విశావ్సమును గైకొనుచునన్ పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ ఇందులో కనబడును. 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 
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పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 
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పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

ఆదికాండము 4:15 => అందుకు యెహోవా అతనితో కాబటిట్ యెవడైనను కయీనును చంపినయెడల 

వానికి పర్తిదండన యేడంతలు కలుగుననెను. మరియు ఎవడైనను కయీనును కనుగొని అతనిని 

చంపకయుండునటుల్ యెహోవా అతనికి ఒక గురుతు వేసెను 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 
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లేవీయకాండము 19:28 => చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ 

దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 16:4 => యెహోవాను విడచి వేరొకని అనుసరించువారికి శర్మలు విసత్రించును. 

వారరిప్ంచు రకత్ పానీయారప్ణములు నేనరిప్ంపను వారి పేళుల్ నా పెదవులనెతత్ను. 

కీరత్నలు 75:8 => యెహోవా చేతిలో ఒక పాతర్యునన్ది అందులోని దార్కాష్రసము పొంగుచునన్ది, 

అది సంబారముతో నిండియునన్ది ఆయన దానిలోనిది పోయుచునాన్డు భూమిమీదనునన్ 

భకిత్హీనులందరు మడిడ్తోకూడ దానిని పీలిచ్ మింగివేయవలెను.  

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 
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పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

వచనము 13 

అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని వార్యుమని పరలోకమునుండి 

యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు మాని విశార్ంతి పొందుదురు; 

వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

యోబు 21:20 => వారే కనున్లార తమ నాశనమును చూతురుగాక సరవ్శకుత్డగు దేవుని కోపాగిన్ని 

వారు తార్గుదురుగాక. తమ జీవితకాలము సమాపత్మైన తరువాత 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

కీరత్నలు 60:3 => నీ పర్జలకు నీవు కఠిన కారయ్ములు చేసితివి తూలునటుల్ చేయు మదయ్మును మాకు 

తార్గించితివి 

కీరత్నలు 75:8 => యెహోవా చేతిలో ఒక పాతర్యునన్ది అందులోని దార్కాష్రసము పొంగుచునన్ది, 

అది సంబారముతో నిండియునన్ది ఆయన దానిలోనిది పోయుచునాన్డు భూమిమీదనునన్ 

భకిత్హీనులందరు మడిడ్తోకూడ దానిని పీలిచ్ మింగివేయవలెను.  
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యెషయా 29:9 => జనులారా, తేరి చూడుడి విసమ్యమొందుడి మీ కండల్ను చెడగొటుట్కొనుడి 

గుర్డిడ్వారగుడి దార్కాష్రసము లేకయే వారు మతుత్లైయునాన్రు మదయ్పానము చేయకయే 

తూలుచునాన్రు.  

యెషయా 51:17 => యెరూషలేమా, లెముమ్ లెముమ్ యెహోవా కోర్ధపాతర్ను ఆయన చేతినుండి 

పుచుచ్కొని తార్గినదానా, తూలిపడజేయు పాతర్లోనిదంతటిని తార్గినదానా, నిలువుము.  

యెషయా 51:21 => దార్కాష్రసము లేకయే మతుత్రాలవై శర్మపడినదానా, ఈ మాట వినుము.  

యెషయా 51:22 => నీ పర్భువగు యెహోవా తన జనుల నిమితత్ము వాయ్జెయ్మాడు నీ దేవుడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో తూలిపడజేయు పాతర్ను నా కోర్ధ పాతర్ను నీచేతిలోనుండి 

తీసివేసియునాన్ను నీవికను దానిలోనిది తార్గవు.  

యిరిమ్యా 25:15 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు ఈ కోర్ధపు 

మదయ్పాతర్ను నాచేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నినున్ పంపుచునన్ జనములనిన్టికి దాని తార్గింపుము. 

యిరిమ్యా 25:16 => వారు దాని తార్గి సొకిక్ సోలుచు నేను వారిమీదికి పంపుచునన్ ఖడగ్మునుబటిట్ 

వెఱి ఱ్వాండర్గుదురు. 

యిరిమ్యా 25:17 => అంతట యెహోవా చేతిలోనుండి నేను ఆ పాతర్ను తీసికొని, యెహోవా ననున్ 

పంపిన జనములనిన్టికి దాని తార్గించితిని. 

యిరిమ్యా 2 5 : 2 7 = > నీవు వారితో ఈలాగు చెపుప్ము ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీమీదికి పంపబోవు 

యుదధ్ముచేత తార్గి మతిత్లిల్ కకుక్కొనినవారివలెనే యుండి మీరు మరల లేవకుండ పడుదురు. 

యిరిమ్యా 51:57 => దాని అధిపతులను జాఞ్నులను అధికారులను సంసాథ్నాధిపతులను 

బలాఢుయ్లను మతిత్లల్జేసెదను వారు చిరకాల నిదర్నొంది మేలుకొనకపోదురు ఇదే రాజు వాకుక్ 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 

కీరత్నలు 73:10 => వారి జనము వారిపక్షము చేరును వారు జలపానము సమృదిధ్గా చేయుదురు. 
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యెషయా 51:17 => యెరూషలేమా, లెముమ్ లెముమ్ యెహోవా కోర్ధపాతర్ను ఆయన చేతినుండి 

పుచుచ్కొని తార్గినదానా, తూలిపడజేయు పాతర్లోనిదంతటిని తార్గినదానా, నిలువుము.  

యిరిమ్యా 49:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయ్యముచేత ఆ పాతర్లోనిది తార్గను 

రానివారు నిశచ్యముగా దానిలోనిది తార్గుచునాన్రే, నీవు మాతర్ము బొతిత్గా శిక్ష నొందకపోవుదువా? 

శిక్ష తపిప్ంచుకొనక నీవు నిశచ్యముగా తార్గుదువు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:21 => అతని నీడకిర్ందను అనయ్జనులమధయ్ను బర్దికెదమని మేమనుకొనన్వాడు 

పటట్బడెను. ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోముకుమారీ, సంతోషించుము ఉతస్హించుము ఈ 

గినెన్లోనిది తార్గుట నీ పాలవును నీవు దానిలోనిది తార్గి మతిత్లిల్ నినున్ దిగంబరినిగా చేసికొందువు  

హబకూక్కు 2:16 => ఘనతకు మారుగా అవమానముతో నిండియునాన్వు; నీవును తార్గి నీ 

మానము కనుపరచుకొందువు. యెహోవా కుడిచేతిలోని పాతర్ నీకియయ్బడును, అవమానకరమైన 

వమనము నీ ఘనతమీద పడును. 

మతత్యి 20:22 => అందుకు యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో అది మీకు తెలియదు; నేను తార్గబోవు 

గినెన్లోనిది మీరు తార్గగలరా? అని అడుగగా వారు తార్గగలమనిరి. 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

పర్కటన 9:17 => మరియు నాకు కలిగిన దరశ్నమందు ఈలాగు చూచితిని. ఆ గుఱఱ్ములకును వాటి 

మీద కూరుచ్ండి యునన్వారికిని, నిపుప్వలె ఎరుపు వరణ్ము, నీల వరణ్ము, గంధక వరణ్ముల 

మైమరువులుండెను. ఆ గుఱఱ్ముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళల్లోనుండి అగిన్ 

ధూమగంధకములు బయలువెడలుచుండెను. 

పర్కటన 9:18 => ఈ మూడు దెబబ్లచేత, అనగా వీటి నోళల్లోనుండి బయలువెడలుచునన్ అగిన్ 

ధూమగంధకములచేత, మనుషుయ్లలో మూడవ భాగము చంపబడెను, 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 
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పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యెషయా 34:9 => ఎదోము కాలువలు కీలగును దాని మనున్ గంధకముగా మారచ్బడును దాని 

భూమి దహించు గంధకముగా ఉండును.  

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 
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యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

కీరత్నలు 37:34 => యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము ఆయన మారగ్ము ననుసరించుము 

భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ ఆయన నినున్ హెచిచ్ంచును భకిత్హీనులు నిరూమ్లము కాగా నీవు 

చూచెదవు.  

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 91:8 => నీవు కనున్లార చూచుచుండగా భకిత్హీనులకు పర్తిఫలము కలుగును 

యెహెజేక్లు 20:48 => అది ఆరిపోకుండ యెహోవానైన నేను దానిని రాజబెటిట్తినని సమసత్మైన 

జనులకు తెలియబడును. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

Page  of 1193 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

2 దినవృతాత్ంతములు 12:7 => వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనుట యెహోవా చూచెను గనుక 

యెహోవా వాకుక్ షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనిరి 

గనుక నేను వారిని నాశనముచేయక, షీషకు దావ్రా నా ఉగర్తను యెరూషలేముమీద కుమమ్రింపక 

తవ్రలోనే వారికి రక్షణ దయచేసెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:25 => వారు ననున్ విసరిజ్ంచి యితర దేవతలకు ధూపము వేసి, తమచేతి 

పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఈ సథ్లముమీద మితిలేకుండ 

కుమమ్రింపబడును. నాయొదద్కు మిముమ్ను పంపినవానికి ఈ వారత్ తెలుపుడి. 

యెషయా 1:31 => బలవంతులు నారపీచువలె నుందురు, వారి పని అగిన్ కణమువలె నుండును 

ఆరుప్వాడెవడును లేక వారును వారి పనియు బొతిత్గా కాలిపోవును. 

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

యెషయా 34:10 => అది రేయింబగళుల్ ఆరక యుండును దాని పొగ నితయ్ము లేచును అది 

తరతరములు పాడుగా నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు  

యెషయా 51:20 => యెహోవా కోర్ధముతోను నీ దేవుని గదిద్ంపుతోను వారు నిండియునాన్రు. 

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  
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యిరిమ్యా 7:20 => అందువలన పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ 

సథ్లముమీదను నరులమీదను జంతువులమీదను పొలముల చెటల్మీదను భూమిపంటమీదను నా 

కోపమును నా ఉగర్తను కుమమ్రించెదను, ఆరప్శకయ్ము కాకుండ అది మండును.  

యిరిమ్యా 25:16 => వారు దాని తార్గి సొకిక్ సోలుచు నేను వారిమీదికి పంపుచునన్ ఖడగ్మునుబటిట్ 

వెఱి ఱ్వాండర్గుదురు. 

యిరిమ్యా 42:18 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునా కోప మును 

నా ఉగర్తయు యెరూషలేము నివాసుల మీదికి వచిచ్నటుల్, మీరు ఐగుపుత్నకు వెళిల్నయెడల నా ఉగర్త 

మీమీదికిని వచుచ్ను, మీరు శాపాసప్దముగాను భీతి పుటిట్ంచువారుగాను దూషణాసప్దముగాను 

తిరసక్రింపబడువారుగాను ఉందురు, ఈ సథ్లమును మరి యెపుప్డును చూడరు. 

యెహెజేక్లు 7:8 => ఇంక కొంతసేపటికి నేను నా కోర్ధమును నీమీద కుమమ్రింతును, నీమీద నా 

కోపమును నెరవేరుచ్చు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు తీరుప్తీరిచ్, నీ సమసత్ హేయకృతయ్ముల ఫలము 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 36:18 => కాబటిట్ దేశములో వారు చేసిన నరహతయ్ విషయమైయును, విగర్హములను 

పెటుట్కొని వారు దేశమును అపవితర్పరచినదాని విషయమైయును నేను నా కోర్ధమును వారిమీద 

కుమమ్రించి 

దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  

జెకరాయ్ 12:2 => నేను యెరూషలేము చుటుట్నునన్ జనులకందరికి మతుత్ పుటిట్ంచు పాతర్గా 

చేయబోవుచునాన్ను; శతుర్వులు యెరూషలేమునకు ముటట్డివేయగా అది యూదా మీదికిని వచుచ్ను.  

మతత్యి 18:8 => కాగా నీ చెయియ్యైనను నీ పాదమైనను నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల, దానిని 

నరికి నీయొదద్నుండి పారవేయుము; రెండుచేతులును రెండు పాదములును కలిగి నితాయ్గిన్లో 

పడవేయబడుటకంటె కుంటివాడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

మతత్యి 18:34 => అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచిచ్యునన్దంతయు 

చెలిల్ంచువరకు బాధపరచువారికి వానినపప్గించెను. 
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మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 
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పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 14 

మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో వాడిగల 

కొడవలియు ఉండెను. 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

యెషయా 34:10 => అది రేయింబగళుల్ ఆరక యుండును దాని పొగ నితయ్ము లేచును అది 

తరతరములు పాడుగా నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు  

యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 
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పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

నిరగ్మకాండము 15:18 => నీచేతులు సాథ్పించిన పరిశుదాధ్లయమందు వారిని నిలువపెటెట్దవు. 

యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు. 

కీరత్నలు 10:16 => యెహోవా నిరంతరము రాజైయునాన్డు ఆయన దేశములోనుండి అనయ్జనులు 

నశించిపోయిరి. 
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కీరత్నలు 145:1 => రాజవైన నా దేవా, నినున్ ఘనపరచెదను. నీ నామమును నితయ్ము 

సనున్తించెదను 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

మారుక్ 9:49 => పర్తివానికి ఉపుప్సారము అగిన్వలన కలుగును. 
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లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

ఆదికాండము 4:15 => అందుకు యెహోవా అతనితో కాబటిట్ యెవడైనను కయీనును చంపినయెడల 

వానికి పర్తిదండన యేడంతలు కలుగుననెను. మరియు ఎవడైనను కయీనును కనుగొని అతనిని 

చంపకయుండునటుల్ యెహోవా అతనికి ఒక గురుతు వేసెను 

లేవీయకాండము 19:28 => చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ 

దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 34:25 => వారు ననున్ విసరిజ్ంచి యితర దేవతలకు ధూపము వేసి, తమచేతి 

పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఈ సథ్లముమీద మితిలేకుండ 

కుమమ్రింపబడును. నాయొదద్కు మిముమ్ను పంపినవానికి ఈ వారత్ తెలుపుడి. 

యెషయా 1:31 => బలవంతులు నారపీచువలె నుందురు, వారి పని అగిన్ కణమువలె నుండును 

ఆరుప్వాడెవడును లేక వారును వారి పనియు బొతిత్గా కాలిపోవును. 

యెషయా 9:18 => భకిత్హీనత అగిన్వలె మండుచునన్ది అది గచచ్పొదలను బలురకక్సి చెటల్ను కాలిచ్ 

అడవిపొదలలో రాజును అవి దటట్మైన పొగవలె చుటుట్కొనుచు పైకి ఎగయును.  

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

జెకరాయ్ 13:6 => నీచేతులకు గాయములేమని వారడుగగా వాడు ఇవి ననున్ పేర్మించినవారి యింట 

నేనుండగా నాకు కలిగిన గాయములని చెపుప్ను. 
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మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

మతత్యి 18:34 => అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచిచ్యునన్దంతయు 

చెలిల్ంచువరకు బాధపరచువారికి వానినపప్గించెను. 

మారుక్ 7:7 => వారు, మానవులు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుదురు అని వార్యబడినటుట్ వేషధారులైన మిముమ్నుగూరిచ్ యెషయా 

పర్వచించినది సరియే. 

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

1 యోహాను 5:21 => చినన్పిలల్లారా, విగర్హముల జోలికిపోకుండ జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 
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పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 15 

అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు పండియునన్ది, కోతకాలము 

వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో 

చెపెప్ను 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 
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పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

కీరత్నలు 78:7 => మూరఖ్తయు తిరుగుబాటునుగల ఆ తరమును పోలి యుండకయు వారు ఆయన 

ఆజఞ్లను గైకొనునటుల్ను 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

మారుక్ 7:7 => వారు, మానవులు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుదురు అని వార్యబడినటుట్ వేషధారులైన మిముమ్నుగూరిచ్ యెషయా 

పర్వచించినది సరియే. 

లూకా 21:19 => మీరు మీ ఓరుప్చేత మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 

రోమీయులకు 8:25 => మనము చూడనిదానికొరకు నిరీకిష్ంచినయెడల ఓపికతో దానికొరకు 

కనిపెటుట్దుము. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => అందువలన మీ హింసలనిన్టిలోను, మీరు సహించుచునన్ 

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

యాకోబు 2:1 => నా సహోదరులారా, మహిమాసవ్రూపియగు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

విశావ్స విషయములో మోమాటము గలవారై యుండకుడి. 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 

1 యోహాను 2:5 => ఆయన వాకయ్ము ఎవడు గైకొనునో వానిలో దేవుని పేర్మ నిజముగా 

పరిపూరణ్మాయెను; 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

వచనము 16 

మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి పైరు కోయబడెను. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

Page  of 1204 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 
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పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

పర్సంగి 4:2 => కాబటిట్ యింకను బర్దుకుచునన్ వారికంటె ఇంతకుముందు కాలము చేసినవారే 

ధనుయ్లనుకొంటిని. 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:22 => అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి 

ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:10 => మనము మేలుకొనియునన్ను నిదర్పోవుచునన్ను తనతోకూడ 

జీవించు నిమితత్ము ఆయన మనకొరకు మృతిపొందెను. 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

యోబు 3:17 => అకక్డ దురామ్రుగ్లు ఇక శర్మపరచరు బలహీనులై అలసినవారు విశార్ంతి 

నొందుదురు 

యోబు 3:18 => బంధింపబడినవారు కారయ్నియామకుల శబద్ము వినక యేకముగా కూడి 

విశర్మించుదురు 

యోబు 3:19 => అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరు నచచ్టనునాన్రు దాసులు తమ యజమానుల 

వశమునుండి తపిప్ంచుకొని సవ్తంతుర్లై యునాన్రు. 
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యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

హెబీర్యులకు 4:9 => కాబటిట్ దేవుని పర్జలకు విశార్ంతి నిలిచియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 4:10 => ఎందుకనగా దేవుడు తన కారయ్ములను ముగించి విశర్మించిన పర్కారము, 

ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించినవాడు కూడ తన కారయ్ములను ముగించి విశర్మించును. 

హెబీర్యులకు 4:11 => కాబటిట్ అవిధేయతవలన వారు పడిపోయినటుల్గా మనలో ఎవడును 

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 85:13 => నీతి ఆయనకుముందు నడచును ఆయన అడుగుజాడలలో అది నడచును. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 
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మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 
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2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

హెబీర్యులకు 6:11 => మీరు మందులు కాక, విశావ్సముచేతను ఓరుప్చేతను వాగాద్నములను 

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

సంఖాయ్కాండము 23:10 => యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచెదరు? ఇశార్యేలు 

నాలగ్వపాలును ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును 

గాక. నా అంతయ్దశ వారి అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 

యెహోషువ 24:29 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నూను కుమారుడును యెహోవా 

దాసుడునైన యెహోషువ నూటపది సంవతస్రముల వయసుస్ గలవాడై మృతినొందెను. 

కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

కీరత్నలు 49:15 => దేవుడు ననున్ చేరుచ్కొనును పాతాళ బలములోనుండి ఆయన నా పార్ణమును 

విమోచించును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 94:13 => భకిత్హీనులకు గుంట తర్వవ్బడువరకు నీతిమంతుల కషట్దినములను పోగొటిట్ 

వారికి నెమమ్ది కలుగజేయుదువు. 

కీరత్నలు 95:11 => కావున నేను కోపించి వీరెనన్డును నా విశార్ంతిలో పర్వేశింపకూడదని 

పర్మాణము చేసితిని. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 
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సామెతలు 31:31 => చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె 

పనులు ఆమెను కొనియాడును. 

పర్సంగి 7:1 => సుగంధతైలముకంటె మంచి పేరు మేలు; ఒకని జనమ్దినముకంటె మరణదినమే 

మేలు. 

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 

దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 

హబకూక్కు 2:2 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను చదువువాడు పరుగెతుత్చు చదువ వీలగునటుల్ 

నీవు ఆ దరశ్న విషయమును పలకమీద సప్షట్ముగా వార్యుము. 

మారుక్ 4:29 => పంట పండినపుప్డు కోతకాలము వచిచ్నదని సేదయ్గాడు వెంటనే కొడవలి పెటిట్ 

కోయునని చెపెప్ను. 

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 
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హెబీర్యులకు 4:10 => ఎందుకనగా దేవుడు తన కారయ్ములను ముగించి విశర్మించిన పర్కారము, 

ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించినవాడు కూడ తన కారయ్ములను ముగించి విశర్మించును. 

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 17 

ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; ఇతనియొదద్ను వాడిగల 

కొడవలి యుండెను. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 
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పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

యెషయా 19:1 => ఐగుపుత్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ యెహోవా వేగముగల మేఘము ఎకిక్ ఐగుపుత్నకు 

వచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్ విగర్హములు ఆయన సనిన్ధిని కలవరపడును ఐగుపీత్యుల గుండె 

కరగుచునన్ది 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

లూకా 21:27 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై 

వచుచ్ట చూతురు. 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

Page  of 1213 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

పర్కటన 6:2 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు 

విలుల్పటుట్కొని కూరుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను; అతడు జయించుచు, 

జయించుటకు బయలువెళె ల్ను. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

కీరత్నలు 21:3 => శేర్యసక్రమైన ఆశీరావ్దములతో నీవు అతనిని ఎదురొక్నుచునాన్వు అతని 

తలమీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచియునాన్వు. 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 
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యోవేలు 3:12 => నలుదికుక్లనునన్ అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను యెహోషాపాతు లోయలో 

ఆసీనుడనగుదును; అనయ్జనులు లేచి అచచ్టికి రావలెను 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

మారుక్ 4:29 => పంట పండినపుప్డు కోతకాలము వచిచ్నదని సేదయ్గాడు వెంటనే కొడవలి పెటిట్ 

కోయునని చెపెప్ను. 

యోబు 24:24 => వారు హెచిచ్ంపబడినను కొంతసేపటికి లేకపోవుదురు వారు హీనసిథ్తిలో చొచిచ్ 

ఇతరులందరివలె తోర్యబడుదురు, పండిన వెనున్లవలె కోయబడుదురు. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

మీకా 4:12 => కళల్ములో ఒకడు పనలు కూరుచ్నటుట్ యెహోవా వారిని సమకూరుచ్ను, అయితే 

వారు ఆయన తలంపులు తెలిసికొనకునాన్రు, ఆయన ఆలోచన వారు గర్హింపకునాన్రు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 

వచనము 18 
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మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద అధికారము నొందినవాడు; 

ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద ఉనన్ దార్క్షపండుల్ 

పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

యెషయా 62:1 => సీయోను నీతి సూరయ్కాంతివలె కనబడువరకు దాని రక్షణ దీపమువలె 

వెలుగుచుండువరకు సీయోను పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను యెరూషలేము పక్షమందు నేను 

ఊరకుండను.  

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 
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యిరిమ్యా 51:33 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు బబులోనుపురము చదరము చేయబడిన కళల్మువలె ఆయెను ఇంక కొంతసేపటికి 

దానికి కోతకాలము వచుచ్ను.  

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:6 => అతడు యెహోవాను నమెమ్ను; ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను. 

జెకరాయ్ 5:6 => ఇదేమిటియని నేనడిగితిని. అందుకతడు ఇది కొల, ఇది బయలువెళుల్ తూము 

అనెను; మరియు లోకమంతటను జనులు ఈలాగున కనబడుదురని చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 5:7 => అపుప్డు సీసపుబిళల్ను తీయగా కొలతూములో కూరుచ్నన్ యొక సతరీ కనబడెను. 

జెకరాయ్ 5:8 => అపుప్డతడు ఇది దోషమూరిత్యని నాతో చెపిప్ తూములో దాని పడవేసి సీసపుబిళల్ను 

తూముమీద నుంచెను. 

జెకరాయ్ 5:9 => నేను మరల తేరిచూడగా ఇదద్రు సతరీలు బయలుదేరిరి; సంకుబుడి కొంగ రెకక్లవంటి 

రెకక్లు వారికుండెను, గాలి వారి రెకక్లను ఆడించుచుండెను, వారు వచిచ్ తూమును 

భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ఎతిత్ దాని మోసిరి. 

జెకరాయ్ 5:10 => వీరు ఈ తూమును ఎకక్డికి తీసికొని పోవుదురని నాతో మాటలాడుచునన్ దూతను 

నేనడుగగా 
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జెకరాయ్ 5:11 => షీనారు దేశమందు దానికొక సాలను కటుట్టకు వారు పోవుచునాన్రు; అది 

సిదధ్మైనపుప్డు అకక్డ దానిని పీఠముమీద పెటిట్ యుంచుదురని అతడు నాకుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

యెషయా 17:5 => చేను కోయువాడు దంటుల్ పటుట్కొనగా వాని చెయియ్ వెనున్లను 

కోయునటుల్ండును రెఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరునటుల్ండును 

యెషయా 34:2 => యెహోవా కోపము సమసత్ జనములమీదికి వచుచ్చునన్ది వారి సరవ్ 

సైనయ్ములమీద ఆయన కోర్ధము వచుచ్చునన్ది ఆయన వారిని శపించి వధకు అపప్గించెను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

హోషేయ 6:11 => చెరలోనికి వెళిల్న నా పర్జలను నేను తిరిగి రపిప్ంచినపుప్డు ఓ యూదా, అతడు 

నీకు కోతకాలము నిరణ్యించును. 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 
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పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

వచనము 19 

కాగా ఆ దూత తన కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనునన్ దార్క్షపండల్ను కోసి, దేవుని కోపమను 

దార్క్షల పెదద్ తొటిట్లో వేసెను 

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

పర్కటన 14:19 => కాగా ఆ దూత తన కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనునన్ దార్క్షపండల్ను 

కోసి, దేవుని కోపమను దార్క్షల పెదద్ తొటిట్లో వేసెను 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 
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పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 
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పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 16:20 => పర్తి దీవ్పము పారిపోయెను, పరవ్తములు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 
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యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 

పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

వచనము 20 

ఆ దార్క్షలతొటిట్ పటట్ణమునకు వెలుపట తొర్కక్బడెను; నూరు కోసుల దూరము గుఱఱ్ముల కళెళ్ము 

మటుట్కు దార్క్షల తొటిట్లోనుండి రకత్ము పర్వహించెను. 

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 
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పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

పర్కటన 15:5 => అటుతరువాత నేను చూడగా, సాక్షయ్పు గుడార సంబంధమైన ఆలయము 

పరలోకమందు తెరవబడెను.  

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 
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వచనము 1 

మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. అదేమనగా, ఏడు 

తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో దేవుని కోపము 

సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

యెషయా 5:2 => ఆయన దానిని బాగుగా తర్వివ్ రాళల్ను ఏరి అందులో శేషఠ్మైన దార్క్షతీగెలను 

నాటించెను దాని మధయ్ను బురుజు ఒకటి వేయించి దార్క్ష తొటిట్ని తొలిపించెను. దార్క్షపండుల్ 

ఫలింపవలెనని యెదురు చూచుచుండెను గాని అది కారుదార్క్షలు కాచెను  

యిరిమ్యా 6:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు దార్క్షచెటుట్ 

ఫలమును ఏరుకొనునటుల్ మనుషుయ్లు ఏమియు మిగులకుండ ఇశార్యేలు శేషమును ఏరుదురు; 

దార్క్షపండల్ను ఏరువాడు చినన్ తీగెలను ఏరుటకై తన చెయియ్ మరల వేయునటుల్ నీ చెయియ్ వేయుము. 
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యిరిమ్యా 25:30 => కాబటిట్ నీవు ఈ మాటలనిన్టిని వారికి పర్కటించి, ఈలాగు చెపప్వలెను ఉనన్త 

సథ్లములోనుండి యెహోవా గరిజ్ంచుచునాన్డు, తన పరిశుదాధ్లయములోనుండి తన సవ్రమును 

వినిపించుచునాన్డు, తన మంద మేయు సథ్లమునకు విరోధముగా గరిజ్ంచుచునాన్డు, దార్క్షగానుగను 

తొర్కుక్వారివలె అరచుచు ఆయన భూలోక నివాసులకందరికి విరోధముగా ఆరభ్టించుచునాన్డు.  

1 పేతురు 4:6 => మృతులు శరీర విషయములో మానవరీతయ్ తీరుప్ పొందునటుల్ను ఆతమ్ 

విషయములో దేవునిబటిట్ జీవించునటుల్ను వారికి కూడ సువారత్ పర్కటింపబడెను. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

వచనము 2 

మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను చూచితిని. ఆ 

కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని జయించినవారు 

దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 
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పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:32 => వారి దార్కాష్వలిల్ సొదొమ దార్కాష్వలిల్ అది గొమొఱాఱ్ పొలములలో 

పుటిట్నది. వారి దార్క్షపండుల్ పిచిచ్ దార్క్షపండుల్ వాటి గెలలు చేదైనవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:33 => వారి దార్కాష్రసము కూర్రసరప్ముల విషము నాగుపాముల 

కూర్రవిషము. 

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యిరిమ్యా 25:15 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు ఈ కోర్ధపు 

మదయ్పాతర్ను నాచేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నినున్ పంపుచునన్ జనములనిన్టికి దాని తార్గింపుము. 

యిరిమ్యా 25:33 => ఆ దినమున యెహోవాచేత హతులైన వారు ఈ దేశముయొకక్ యీ దిశనుండి 

ఆ దిశవరకు కనబడుదురు. ఎవరును వారినిగూరిచ్ అంగలారచ్రు, వారిని సమకూరచ్రు, పాతిపెటట్రు, 

పెంటవలె వారి శవములు నేలమీద పడియుండును. 
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యిరిమ్యా 50:26 => నలుదికుక్లనుండి వచిచ్ దానిమీద పడుడి దాని ధానయ్పుకొటల్ను విపుప్డి కసవు 

కుపప్లువేసినటుల్ దానిని కుపప్లువేయుడి శేషమేమియు లేకుండ నాశనము చేయుడి  

విలాపవాకయ్ములు 1:15 => నేను చూచుచుండగా పర్భువు నా బలాఢుయ్లనందరిని కొటిట్వేసెను నా 

యౌవనులను అణగదొర్కక్వలెనని ఆయన నామీద నియామకకూటము కూడను చాటించెను. 

యెహోవా కనయ్కయైన యూదాకుమారిని దార్క్షగానుగలో వేసి తొర్కిక్యునాన్డు.  

పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

వచనము 3 

వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; యుగములకు రాజా, నీ 

మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెషయా 63:2 => నీ వసత్రము ఎఱఱ్గా ఉనన్దేమి? నీ బటట్లు దార్క్షగానుగను తొర్కుక్చుండువాని 

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  
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విలాపవాకయ్ములు 1:15 => నేను చూచుచుండగా పర్భువు నా బలాఢుయ్లనందరిని కొటిట్వేసెను నా 

యౌవనులను అణగదొర్కక్వలెనని ఆయన నామీద నియామకకూటము కూడను చాటించెను. 

యెహోవా కనయ్కయైన యూదాకుమారిని దార్క్షగానుగలో వేసి తొర్కిక్యునాన్డు.  

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 
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పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

యెషయా 34:5 => నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు 

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 

యెషయా 34:6 => యెహోవా ఖడగ్ము రకత్మయమగును అది కొర్వువ్చేత కపప్బడును 

గొఱఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటే ల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 

కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  

యెషయా 34:7 => వాటితోకూడ గురుపోతులును వృషభములును కోడెలును దిగిపోవుచునన్వి 

ఎదోమీయుల భూమి రకత్ముతో నానుచునన్ది వారి మనున్ కొర్వువ్తో బలిసియునన్ది.  

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  

యెహెజేక్లు 39:17 => నరపుతుర్డా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సకలజాతుల 

పకుష్లకును భూమృగములకనిన్టికిని యీ సమాచారము తెలియజేయుము నేను మీ కొరకు వధించు 

బలికి నలుదికుక్లనుండి కూడి రండి; ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నొక గొపప్ బలి జరుగును, 

మీరు మాంసము తిందురు రకత్ము తార్గుదురు;  

యెహెజేక్లు 39:18 => బలాఢుయ్ల మాంసము తిందురు, భూపతుల రకత్మును, బాషానులో కొర్వివ్న 

పొటే ల్ళల్ యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ల యొకక్యు మేకలయొకక్యు కోడెలయొకక్యు రకత్ము తార్గుదురు. 

యెహెజేక్లు 39:19 => నేను మీ కొరకు బలి వధింపబోవుచునాన్ను, మీరు కడుపార కొర్వువ్ 

తిందురు, మతుత్ కలుగునంతగా రకత్ము తార్గుదురు. 
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యెహెజేక్లు 39:20 => నే నేరప్రచిన పంకిత్ని కూరుచ్ండి గుఱఱ్ములను రౌతులను బలాఢుయ్లను 

ఆయుధసుథ్లను మీరు కడుపార భకిష్ంతురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 39:21 => నా ఘనతను అనయ్జనులలో అగుపరచెదను, నేను చేసిన తీరుప్ను వారిమీద 

నేను వేసిన నా హసత్మును అనయ్జనులందరు చూచెదరు. 

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 110:6 => అనయ్జనులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను దేశము శవములతో నిండియుండును 

విశాల దేశముమీది పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 119:118 => నీ కటట్డలను మీరిన వారినందరిని నీవు నిరాకరించుదువు వారి 

కపటాలోచన మోసమే. 

యెషయా 34:3 => వారిలో చంపబడినవారు బయట వేయబడెదరు వారి శవములు కంపుకొటుట్ను 

వారి రకత్మువలన కొండలు కరగిపోవును. 

యెషయా 49:26 => యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ 

విమోచకుడనియు మనుషుయ్లందరు ఎరుగునటుల్ నినున్ బాధపరచువారికి తమ సవ్మాంసము 

తినిపించెదను కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత మతుత్లైనటుట్గా తమ రకత్ముచేత వారు మతుత్లగుదురు.  

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యిరిమ్యా 25:33 => ఆ దినమున యెహోవాచేత హతులైన వారు ఈ దేశముయొకక్ యీ దిశనుండి 

ఆ దిశవరకు కనబడుదురు. ఎవరును వారినిగూరిచ్ అంగలారచ్రు, వారిని సమకూరచ్రు, పాతిపెటట్రు, 

పెంటవలె వారి శవములు నేలమీద పడియుండును. 

యెహెజేక్లు 16:6 => అయితే నేను నీయొదద్కు వచిచ్, రకత్ములో పొరుల్చునన్ నినున్ చూచి నీ 

రకత్ములో పొరిల్యునన్ నీవు బర్దుకుమని నీతో చెపిప్తిని, నీవు నీ రకత్ములో పొరిల్యునన్ను బర్దుకుమని 

నీతో చెపిప్తిని.  
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యెహెజేక్లు 24:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ పటట్ణమునకు 

శర్మ, నేనును విసత్రించి కటెట్లు పేరచ్బోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 30:11 => జనములలో భయంకరులగు తన జనులను తోడుకొని ఆ దేశమును 

లయపరుచుటకు అతడు వచుచ్ను, ఐగుపీత్యులను చంపుటకై వారు తమ ఖడగ్ములను ఒరదీసి 

హతమైన వారితో దేశమును నింపెదరు. 

యెహెజేక్లు 32:6 => మరియు భూమిని నీ రకత్ధారచేత పరవ్తములవరకు నేను తడుపుదును, 

లోయలు నీతో నింపబడును. 

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యోహాను 6:19 => వారు ఇంచుమించు రెండు కోసుల దూరము దోనెను నడిపించిన తరువాత, 

యేసు సముదర్ముమీద నడుచుచు తమ దోనెదగగ్రకు వచుచ్ట చూచి భయపడిరి; 

యోహాను 11:18 => బేతనియ యెరూషలేమునకు సమీపమై యుండెను; దానికి ఇంచుమించు 

కోసెడు దూరము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

వచనము 4 

పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 
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పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

పర్కటన 12:2 => ఆమె గరిభ్ణియై పర్సవవేదన పడుచు ఆ నొపుప్లకు కేకలు వేయుచుండెను. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

దానియేలు 6:27 => ఆయన విడిపించువాడును రకిష్ంచువాడునైయుండి, పరమందును 

భూమిమీదను సూచక కిర్యలను ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే సింహముల నోటనుండి 

ఈ దానియేలును రకిష్ంచెను అని వార్యించెను. 

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

పర్కటన 8:2 => అంతట నేను దేవుని యెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు 

బూరలియయ్బడెను. 

పర్కటన 8:6 => అంతట ఏడు బూరలు పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు ఊదుటకు 

సిదధ్పడిరి. 

పర్కటన 10:3 => సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన 

ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబద్ములు పలికెను. 
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పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 
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పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 21:9 => అంతట ఆ కడపటి యేడు తెగుళల్తో నిండిన యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ 

యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ ఇటు రముమ్, పెండిల్కుమారెత్ను, అనగా గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ 

భారయ్ను నీకు చూపెదనని నాతొ చెపిప్ 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 
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మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

పర్కటన 8:13 => మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధయ్మున ఒక పకిష్ రాజు ఎగురుచు--బూరలు 

ఊదబోవుచునన్ ముగుగ్రు దూతల బూరల శబద్ములనుబటిట్ భూనివాసులకు అయోయ్, అయోయ్, అయోయ్, 

అని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 11:14 => రెండవ శర్మ గతించెను; ఇదిగో మూడవ శర్మ తవ్రగా వచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 16:20 => పర్తి దీవ్పము పారిపోయెను, పరవ్తములు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 
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పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 14:19 => కాగా ఆ దూత తన కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనునన్ దార్క్షపండల్ను 

కోసి, దేవుని కోపమను దార్క్షల పెదద్ తొటిట్లో వేసెను 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

దానియేలు 12:12 => వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దియైదు దినములు తాళుకొని 

కనిపెటుట్కొనువాడు ధనుయ్డు. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 
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యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

యిరిమ్యా 51:48 => దానిని పాడుచేయువారు ఉతత్రదికుక్నుండి దానియొదద్కు వచుచ్చునాన్రని 

ఆకాశమును భూమియు వాటిలోని సమసత్మును బబులోను గతినిగూరిచ్ సంతోషించును ఇదే 

యెహోవా వాకుక్  

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 15:8 => అంతట దేవుని మహిమనుండియు ఆయన శకిత్నుండియు వచిచ్న పొగతో 

ఆలయము నింపబడినందున ఆ యేడుగురు దూతలయొదద్ ఉనన్ యేడు తెగుళుల్ సమాపిత్యగువరకు 

ఆలయమందు ఎవడును పర్వేశింపజాలకపోయెను 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 
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వచనము 5 

అటుతరువాత నేను చూడగా, సాక్షయ్పు గుడార సంబంధమైన ఆలయము పరలోకమందు తెరవబడెను.  

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 21:18 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు 

సఫ్టికముతో సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  

యెషయా 4:4 => తీరుప్తీరుచ్ ఆతమ్వలనను దహించు ఆతమ్వలనను పర్భువు సీయోను 

కూమారెత్లకునన్ కలమ్షమును కడిగివేయునపుప్డు యెరూషలేమునకు తగిలిన రకత్మును దాని 

మధయ్నుండి తీసివేసి దాని శుదిధ్చేయునపుప్డు  

యెషయా 4:5 => సీయోనుకొండలోని పర్తి నివాససథ్లముమీదను దాని ఉతస్వ సంఘములమీదను 

పగలు మేఘధూమములను రాతిర్ అగిన్జావ్లా పర్కాశమును యెహోవా కలుగజేయును.  

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  
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పర్కటన 11:12 => అపుప్డు ఇకక్డికి ఎకిక్రండని పరలోకమునుండి గొపప్ సవ్రము తమతో చెపుప్ట 

వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు 

వారిని చూచిరి 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:18 => బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక 

మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 
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పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

పర్కటన 14:5 => వీరినోట ఏ అబదధ్మును కనబడలేదు; వీరు అనిందుయ్లు. 

యెహెజేక్లు 22:30 => నేను దేశమును పాడుచేయకుండునటుల్ పార్కారమును దిటట్పరచుటకును, 

బదద్లైన సందులలో నిలుచుటకును, తగినవాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒకడైనను 

కనబడలేదు. 

యెహెజేక్లు 22:31 => కావున నేను నా కోర్ధమును వారిమీద కుమమ్రింతును, వారి పర్వరత్న 

ఫలము వారిమీదికి రపిప్ంచి నా ఉగర్తాగిన్చేత వారిని దహింతును; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 
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పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

లేవీయకాండము 19:28 => చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ 

దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 
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కీరత్నలు 32:7 => నా దాగు చోటు నీవే, శర్మలోనుండి నీవు ననున్ రకిష్ంచెదవు విమోచన 

గానములతో నీవు ననున్ ఆవరించెదవు  

కీరత్నలు 66:6 => ఆయన సముదర్మును ఎండిన భూమిగా జేసెను జనులు కాలినడకచే దాటిరి. 

అకక్డ ఆయనయందు మేము సంతోషించితివిు. 

కీరత్నలు 68:25 => కీరత్నలు పాడువారు ముందరనడచిరి. తంతివాదయ్ములు వాయించువారు వెనుక 

వచెచ్దరు. 

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

యెహెజేక్లు 13:23 => మీరికను వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనకయుందురు, సోదె చెపప్కయుందురు; 

నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నా జనులను మీ వశమునుండి విడిపించెదను. 

1 కొరిందీయులకు 10:1 => సహోదరులారా, యీ సంగతి మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు. 

అదేదనగా, మన పితరులందరు మేఘముకిర్ంద నుండిరి. వారందరును సముదర్ములో నడచిపోయిరి; 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 6:2 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు 

విలుల్పటుట్కొని కూరుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను; అతడు జయించుచు, 

జయించుటకు బయలువెళె ల్ను. 
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పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:18 => బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక 

మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

వచనము 6 

ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును పర్కాశమానమునైన రాతిని 

ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ ఆలయములోనుండి వెలుపలికి 

వచిచ్రి. 

Page  of 1244 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

నిరగ్మకాండము 15:1 => అపుప్డు మోషేయు ఇశార్యేలీయులును యెహోవాను గూరిచ్ యీ కీరత్న 

పాడిరి యెహోవాను గూరిచ్ గానము చేసెదను ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును 

దాని రౌతును ఆయన సముదర్ములో పడదోర్సెను 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

నిరగ్మకాండము 15:3 => యెహోవా యుదధ్శూరుడు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

నిరగ్మకాండము 15:4 => ఆయన ఫరో రథములను అతని సేనను సముదర్ములో పడదోర్సెను అతని 

అధిపతులలో శేర్షుఠ్లు ఎఱఱ్ సముదర్ములో మునిగిపోయిరి 

నిరగ్మకాండము 15:5 => అగాధజలములు వారిని కపెప్ను వారు రాతివలె అడుగంటిపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 15:6 => యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ 

దకిష్ణహసత్ము శతుర్వుని చితకగొటుట్ను. 

నిరగ్మకాండము 15:7 => నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయము వలన అణచివేయుదువు నీ 

కోపాగిన్ని రగులజేయుదువు అది వారిని చెతత్వలె దహించును. 

నిరగ్మకాండము 15:8 => నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరివలన నీళుల్ రాశిగా కూరచ్బడెను 

పర్వాహములు కుపప్గా నిలిచెను అగాధజలములు సముదర్ము మధయ్ గడడ్కటెట్ను 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 

నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

నిరగ్మకాండము 15:12 => నీ దకిష్ణహసత్మును చాపితివి భూమి వారిని మింగివేసెను. 
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నిరగ్మకాండము 15:13 => నీవు విమోచించిన యీ పర్జలను నీ కృపచేత తోడుకొనిపోతివి నీ 

బలముచేత వారిని నీ పరిశుదాధ్లయమునకు నడిపించితివి. 

నిరగ్మకాండము 15:14 => జనములు విని దిగులుపడును ఫిలిషిత్య నివాసులకు వేదన కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషుఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 15:16 => యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ 

పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు. 

నిరగ్మకాండము 15:17 => నీవు నీ పర్జను తోడుకొని వచెచ్దవు యెహోవా, నీ సావ్సథ్య్మైన 

కొండమీద నా పర్భువా, నీవు నివసించుటకు నిరిమ్ంచుకొనిన చోటను 

నిరగ్మకాండము 15:18 => నీచేతులు సాథ్పించిన పరిశుదాధ్లయమందు వారిని నిలువపెటెట్దవు. 

యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:30 => అపుప్డు మోషే ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముయొకక్ 

వినికిడిలో ఈ కీరత్న మాటలు సాంతముగా పలికెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:1 => ఆకాశమండలమా, చెవినొగుగ్ము; నేను మాటలాడుదును 

భూమండలమా, నా నోటిమాట వినుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:2 => నా ఉపదేశము వానవలె కురియును నా వాకయ్ము మంచువలెను 

లేతగడిడ్మీద పడు చినుకులవలెను పచిచ్కమీద కురియు వరష్మువలెను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:3 => నేను యెహోవా నామమును పర్కటించెదను మన దేవుని 

మహాతమ్య్మును కొనియాడుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

Page  of 1246 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:5 => వారు తముమ్ చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుతుర్లు కారు; వారు 

కళంకులు మూరఖ్తగల వకర్వంశము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:6 => బుదిధ్లేని అవివేక జనమా, ఇటుల్ యెహోవాకు పర్తికారము 

చేయుదురా? ఆయన నినున్ సృషిట్ంచిన తండిర్ కాడా?ఆయనే నినున్ పుటిట్ంచి సాథ్పించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:7 => పూరవ్దినములను జాఞ్పకము చేసికొనుము తరతరముల 

సంవతస్రములను తలంచుకొనుము నీ తండిర్ని అడుగుము, అతడు నీకు తెలుపును; నీ పెదద్లను 

అడుగుము, వారు నీతో చెపుప్దురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:9 => యెహోవా వంతు ఆయన జనమే ఆయన సావ్సథ్య్భాగము 

యాకోబే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:10 => అరణయ్పర్దేశములోను భీకరధవ్నిగల పాడైన యెడారిలోను వాని 

కనుగొని ఆవరించి పరామరిశ్ంచి తన కనుపాపనువలె వాని కాపాడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:11 => పకిష్రాజు తన గూడు రేపి తన పిలల్లపైని అలాల్డుచు రెకక్లు 

చాపుకొని వాటిని పటుట్కొని తన రెకక్లమీద వాటిని మోయునటుల్ యెహోవా వానిని నడిపించెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:12 => యెహోవా మాతర్ము వాని నడిపించెను అనుయ్లయొకక్ దేవుళల్లో 

ఏ దేవుడును ఆయనతోకూడ ఉండలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13 => భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద వాని నెకిక్ంచెను పొలముల 

పంట వానికి తినిపించెను కొండబండనుండి తేనెను చెకుముకి రాతిబండనుండి నూనెను అతనికి 

జుఱి ఱ్ంచెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14 => ఆవు మజిజ్గను గొఱఱ్మేకల పచిచ్పాలను గొఱఱ్పిలల్ల కొర్వువ్ను 

బాషాను పొటే ట్ళల్ను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము 

దార్క్షలరసము.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15 => యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు జాడించెను నీవు కొర్వివ్ బలిసి 

మందుడవైతివి. వాడు తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణశైలమును తృణీకరించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:16 => వారు అనుయ్ల దేవతలచేత ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి 

హేయకృతయ్ములచేత ఆయనను కోపింపజేసిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:17 => వారు దేవతవ్ములేని దయయ్ములకు తామెరుగని దేవతలకు 

కొర్తత్గా పుటిట్న దేవతలకు తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలి అరిప్ంచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:18 => నినున్ పుటిట్ంచిన ఆశర్యదురగ్మును విసరిజ్ంచితివి. నినున్ కనిన 

దేవుని మరచితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:19 => యెహోవా దానిని చూచెను. తన కూమారులమీదను 

కుమారెత్లమీదను కోర్ధపడెను వారిని అసహియ్ంచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20 => ఆయన ఇటల్నుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి 

కడపటిసిథ్తి యేమగునో చూచెదను వారు మూరఖ్చితత్ము గలవారు విశావ్సములేని పిలల్లు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21 => వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ 

వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము 

పుటిట్ంతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24 => వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన 

హతయ్చేతను హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25 => బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను 

కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26 => వారిని దూరమునకు చెదరగొటెట్దను వారి పేరు మనుషుయ్లలో 

లేకుండ చేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గర్హింపకుందురేమో  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27 => ఇదంతయు యెహోవా చేసినది కాదు మా బలముచేత వారిని 

గెలిచితివిు అని వారనుకొందురేమో విరోధి గరవ్మునకు భయపడి చెదరగొటట్లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:28 => వారు ఆలోచనలేని జనము వారిలో వివేచనలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:29 => వారు జాఞ్నము తెచుచ్కొని దీని తలపోసి తమ కడవరి సిథ్తి 

యోచించుట మేలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:31 => వారి ఆశర్యదురగ్ము మన ఆశర్యదురగ్మువంటిది కాదు 

ఇందుకు మన శతుర్వులే తీరప్రులు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:32 => వారి దార్కాష్వలిల్ సొదొమ దార్కాష్వలిల్ అది గొమొఱాఱ్ పొలములలో 

పుటిట్నది. వారి దార్క్షపండుల్ పిచిచ్ దార్క్షపండుల్ వాటి గెలలు చేదైనవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:33 => వారి దార్కాష్రసము కూర్రసరప్ముల విషము నాగుపాముల 

కూర్రవిషము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:34 => ఇది నాయొదద్ మరుగుపడి యుండలేదా? నా నిధులలో 

ముదిర్ంపబడి యుండలేదా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:37 => నిరబ్ంధింపబడినవాడును సవ్తంతుర్డును లేకపోవును 

యెహోవా చూచును తన సేవకులనుగూరిచ్ సంతాపపడును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:38 => నిజముగా తన పర్జలకు తీరుప్చేయును. ఆయనవారి 

నైవేదయ్ముల కొర్వువ్ను తిని వారి పానీయారప్ణమైన దార్కాష్రసమును తార్గిన వారి దేవతలేమైరి? వారు 

ఆశర్యించిన దురగ్ములే లేచి మీకు సహాయము చేయవచుచ్ను వారు మీకు శరణము కానియుయ్డి అని 

చెపుప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40 => నేను తళతళలాడు నా ఖడగ్ము నూరి నాచేత నాయ్యమును 

పటుట్కొనినయెడల నా శతుర్వులకు పర్తీకారము కలుగజేసెదను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41 => ననున్ దేవ్షించువారికి పర్తిఫలమిచెచ్దను రకత్ముచేత నా 

బాణములను మతిత్లల్ చేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42 => చంపబడినవారి రకత్మును చెరపటట్బడినవారి రకత్మును 

శతుర్వులలో వీరుల తలలను నా ఖడగ్ము భకిష్ంచును నేను ఆకాశముతటుట్ నా హసత్మెతిత్ నా శాశవ్త 

జీవముతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:5 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే యెహోవా మాటచొపుప్న మోయాబు 

దేశములో మృతినొందెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:49 => అయితే అహరోనును అతని సంతతివారును దహన 

బలిపీఠముమీదను ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయుచు, అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని 

జరుపుచుండవలెననియు, దేవుని సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుచుండవలెననియు వారికి నిరణ్యమాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => రాజు పర్ధానయాజకుడగు యెహోయాదాను పిలిచి ఆ 

దురామ్రుగ్రాలైన అతలాయ్ కుమారులు దేవుని మందిరమును పాడుచేసి, యెహోవా మందిర 

సంబంధమైన పర్తిషోఠ్పకరణములననిన్టిని బయలుదేవత పూజకు ఉపయోగించిరి. 

నెహెమాయ్ 9:14 => వారికి నీ పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినమును ఆచరింప నాజఞ్ ఇచిచ్ నీ దాసుడైన 

మోషే దావ్రా ఆజఞ్లను కటట్డలను ధరమ్శాసత్రమును వారికి నియమించితివి. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 3:5 => ముందు చెపప్బోవు సంగతులకు సాకాష్య్రథ్ముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి 

దేవుని యిలల్ంతటిలో నమమ్కముగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 
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పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

యోబు 5:9 => ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

చేయువాడు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

కీరత్నలు 78:12 => ఐగుపుత్దేశములోని సోయను కేష్తర్మందు వారి పితరులు చూచుచుండగా 

ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేసెను.  
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కీరత్నలు 105:5 => ఆయన దాసుడైన అబార్హాము వంశసుథ్లారా ఆయన యేరప్రచుకొనిన యాకోబు 

సంతతివారలారా ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 

కీరత్నలు 118:22 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

కీరత్నలు 139:14 => నీవు ననున్ కలుగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశచ్రయ్మును నాకు 

పుటుట్చునన్వి అందునుబటిట్ నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను నీ కారయ్ములు 

ఆశచ్రయ్కరములు. ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసియునన్ది.  

కీరత్నలు 145:6 => నీ భీకరకారయ్ముల వికర్మమును మనుషుయ్లు వివరించెదరు నేను నీ 

మహాతమ్య్మును వరిణ్ంచెదను. 

దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 
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పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

కీరత్నలు 85:10 => కృపాసతయ్ములు కలిసికొనినవి నీతి సమాధానములు ఒకదానినొకటి 

ముదుద్పెటుట్కొనినవి. 

కీరత్నలు 85:11 => భూమిలోనుండి సతయ్ము మొలుచును ఆకాశములోనుండి నీతి పారజూచును. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 100:5 => యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నితయ్ముండును ఆయన సతయ్ము 

తరతరములుండును.  

కీరత్నలు 145:17 => యెహోవా తన మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన కిర్యలనిన్టిలో 

కృపచూపువాడు 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 
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చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడడ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

జెఫనాయ్ 3:5 => అయితే నాయ్యము తీరుచ్ యెహోవా దాని మధయ్నునాన్డు; ఆయన అకర్మము 

చేయువాడు కాడు, అనుదినము తపప్కుండ ఆయన నాయ్యవిధులను బయలుపరచును, ఆయనకు 

రహసయ్మైనదేదియు లేదు; అయినను నీతిహీనులు సిగెగ్రుగరు 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

యెషయా 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

యెషయా 33:22 => యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి యెహోవా మన శాసనకరత్ యెహోవా మన 

రాజు ఆయన మనలను రకిష్ంచును. 
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జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

నిరగ్మకాండము 15:21 => మిరాయ్ము వారితో కలిసి యిటుల్ పలల్వి యెతిత్ పాడెను యెహోవాను 

గానము చేయుడి ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని రౌతును సముదర్ములో 

ఆయన పడదోర్సెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:1 => ఆ దినమున దెబోరాయు అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును ఈ కీరత్న 

పాడిరి. 

2 సమూయేలు 22:31 => దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము ఆయన 

శరణుజొచుచ్వారికందరికి ఆయన కేడెము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:25 => యెహోవా మహా ఘనత వహించినవాడు ఆయన బహుగా 

సుత్తినొందతగినవాడు సమసత్ దేవతలకంటె ఆయన పూజుయ్డు. 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

యోబు 13:11 => ఆయన పర్భావము మిముమ్ను భయపెటట్దా? ఆయన భయము మీ మీదికి రాదా? 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 
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యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 9:1 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను యెహోవాను సుత్తించెదను యెహోవా, నీ 

అదుభ్తకారయ్ములనిన్టిని నేను వివరించెదను. 

కీరత్నలు 17:7 => నీ శరణుజొచిచ్నవారిని వారిమీదికి లేచువారి చేతిలోనుండి నీ కుడిచేత 

రకిష్ంచువాడా, 

కీరత్నలు 18:30 => దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము తన శరణుజొచుచ్ 

వారికందరికి ఆయన కేడెము. 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

కీరత్నలు 21:13 => యెహోవా, నీ బలమునుబటిట్ నినున్ హెచిచ్ంచుకొనుము మేము గానము 

చేయుచు నీ పరాకర్మమును కీరిత్ంచెదము. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 27:6 => ఇపుప్డు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ నా శతుర్వులకంటె ఎతుత్గా నా తల యెతత్బడును. 

ఆయన గుడారములో నేను ఉతాస్హధవ్ని చేయుచు బలులు అరిప్ంచెదను. నేను పాడెదను, 

యెహోవానుగూరిచ్ సుత్తిగానము చేసెదను. 

కీరత్నలు 28:7 => యెహోవా నా ఆశర్యము, నా కేడెము నా హృదయము ఆయనయందు 

నమిమ్కయుంచెను గనుక నాకు సహాయము కలిగెను. కావున నా హృదయము పర్హరిష్ంచుచునన్ది 

కీరత్నలతో నేను ఆయనను సుత్తించుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 32:7 => నా దాగు చోటు నీవే, శర్మలోనుండి నీవు ననున్ రకిష్ంచెదవు విమోచన 

గానములతో నీవు ననున్ ఆవరించెదవు  

కీరత్నలు 33:5 => ఆయన నీతిని, నాయ్యమును పేర్మించుచునాన్డు లోకము యెహోవా కృపతో 

నిండియునన్ది. 
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కీరత్నలు 34:9 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనయందు భయభకుత్లు ఉంచుడి. ఆయనయందు 

భయభకుత్లు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.  

కీరత్నలు 46:10 => ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలిసికొనుడి అనయ్జనులలో నేను 

మహోనన్తుడనగుదును భూమిమీద నేను మహోనన్తుడనగుదును  

కీరత్నలు 48:1 => మన దేవుని పటట్ణమందు ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తమందు యెహోవా 

గొపప్వాడును బహు కీరత్నీయుడునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 57:11 => దేవా, ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము. నీ 

పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్. 

కీరత్నలు 65:5 => మాకు రక్షణకరత్వైన దేవా, భూదిగంతముల నివాసులకందరికిని దూర 

సముదర్ము మీదనునన్ వారికిని ఆశర్యమైన వాడా, నీవు నీతినిబటిట్ భీకరకిర్యలచేత మాకు 

ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వు  

కీరత్నలు 66:6 => ఆయన సముదర్మును ఎండిన భూమిగా జేసెను జనులు కాలినడకచే దాటిరి. 

అకక్డ ఆయనయందు మేము సంతోషించితివిు. 

కీరత్నలు 68:25 => కీరత్నలు పాడువారు ముందరనడచిరి. తంతివాదయ్ములు వాయించువారు వెనుక 

వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 77:14 => ఆశచ్రయ్కిర్యలు జరిగించు దేవుడవు నీవే జనములలో నీ శకిత్ని నీవు 

పర్తయ్క్షపరచుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

కీరత్నలు 89:14 => నీతినాయ్యములు నీ సింహాసనమునకు ఆధారములు కృపాసతయ్ములు నీ 

సనిన్ధానవరుత్లు. 
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కీరత్నలు 92:5 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎంత దొడడ్వి! నీ ఆలోచనలు అతి గంభీరములు, 

కీరత్నలు 94:15 => నీతిని సాథ్పించుటకై నాయ్యపుతీరుప్ జరుగును యథారథ్హృదయులందరు దాని 

ననుసరించెదరు. 

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 99:3 => భయంకరమైన నీ గొపప్ నామమును వారు సుత్తించెదరు. యెహోవా పరిశుదుధ్డు. 

కీరత్నలు 101:1 => నేను కృపనుగూరిచ్యు నాయ్యమునుగూరిచ్యు పాడెదను యెహోవా, నినున్ 

కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 105:2 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ము 

లనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి 

కీరత్నలు 107:31 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయనచేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 111:7 => ఆయన చేతికారయ్ములు సతయ్మైనవి నాయ్యమైనవి ఆయన శాసనములనిన్యు 

నమమ్కమైనవి. 

కీరత్నలు 111:8 => అవి శాశవ్తముగా సాథ్పింపబడియునన్వి సతయ్ముతోను యథారథ్తతోను అవి 

చేయబడియునన్వి.  

కీరత్నలు 119:27 => నీ ఉపదేశమారగ్మును నాకు బోధపరచుము. నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

ధాయ్నించెదను. 

కీరత్నలు 119:137 => (సాదె) యెహోవా, నీవు నీతిమంతుడవు నీ నాయ్యవిధులు యథారథ్ములు 

కీరత్నలు 136:4 => ఆయన ఒకక్డే మహాశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 
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కీరత్నలు 145:3 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము నొందదగినవాడు 

ఆయన మహాతమ్య్ము గర్హింప శకయ్ము కానిది  

కీరత్నలు 145:7 => నీ మహా దయాళుతవ్మునుగూరిచ్న కీరిత్ని వారు పర్కటించెదరు నీ నీతినిగూరిచ్ 

వారు గానము చేసెదరు 

కీరత్నలు 147:5 => మన పర్భువు గొపప్వాడు ఆయన అధిక శకిత్గలవాడు ఆయన జాఞ్నమునకు 

మితిలేదు. 

కీరత్నలు 150:2 => ఆయనను సుత్తించుడి. ఆయన పరాకర్మ కారయ్ములనుబటిట్ ఆయనను 

సుత్తించుడి. ఆయన మహా పర్భావమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తించుడి. 

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 

యెషయా 5:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే తీరుప్ తీరిచ్ మహిమపరచబడును 

పరిశుదుధ్డైన దేవుడు నీతినిబటిట్ తనున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనును. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

యెషయా 12:5 => యెహోవానుగూరిచ్ కీరత్న పాడుడి ఆయన తన మహాతమ్య్మును వెలల్డిపరచెను 

భూమియందంతటను ఇది తెలియబడును.  

యెషయా 24:16 => నీతిమంతునికి సోత్తర్మని భూదిగంతమునుండి సంగీతములు మనకు 

వినబడెను. అపుప్డు నేను అయోయ్ నాకు శర్మ నేను చెడిపోతిని చెడిపోతిని. మోసము చేయువారు 

మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా మోసము చేయుదురు.  
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యెషయా 25:1 => యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నేను నినున్ హెచిచ్ంచెదను నీ నామమును 

సుత్తించెదను నీవు అదుభ్తములు చేసితివి, సతయ్సవ్భావము ననుసరించి నీవు పూరవ్కాలమున చేసిన నీ 

ఆలోచనలు నెరవేరిచ్తివి 

యెషయా 30:29 => రాతిర్యందు పండుగ నాచరించునటుల్గా మీరు సంగీతము పాడుదురు. 

ఇశార్యేలునకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవాయొకక్ పరవ్తమునకు పిలల్నగోర్వి నాదముతో పర్యాణము 

చేయువారికి కలుగునటిట్ హృదయసంతోషము కలుగును.  

యెషయా 49:26 => యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ 

విమోచకుడనియు మనుషుయ్లందరు ఎరుగునటుల్ నినున్ బాధపరచువారికి తమ సవ్మాంసము 

తినిపించెదను కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత మతుత్లైనటుట్గా తమ రకత్ముచేత వారు మతుత్లగుదురు.  

విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

యెహెజేక్లు 38:23 => నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు అనేకులు తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఘనత వహించి ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొని వారియెదుట ననున్ తెలియపరచుకొందును. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

లూకా 7:29 => పర్జలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచిచ్న బాపిత్సమ్ము 

పొందినవారై, దేవుడు నాయ్యవంతుడని యొపుప్కొనిరి గాని 

లూకా 13:9 => అది ఫలించిన సరి, లేనియెడల నరికించివేయుమని అతనితో చెపెప్ను.  

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 12:13 => ఖరూ జ్రపుమటట్లు పటుట్కొని ఆయనను ఎదురొక్నబోయి జయము, పర్భువు 

పేరట వచుచ్చునన్ ఇశార్యేలు రాజు సుత్తింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 3:5 => మన దురీన్తి దేవుని నీతికి పర్సిదిధ్ కలుగజేసినయెడల ఏమందుము? ఉగర్తను 

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసుథ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:1 => సహోదరులారా, యీ సంగతి మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు. 

అదేదనగా, మన పితరులందరు మేఘముకిర్ంద నుండిరి. వారందరును సముదర్ములో నడచిపోయిరి; 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 
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1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

వచనము 7 

అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని కోపముతో నిండియునన్ 

యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 15:14 => జనములు విని దిగులుపడును ఫిలిషిత్య నివాసులకు వేదన కలుగును. 
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నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషుఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 15:16 => యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ 

పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు. 

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 10:7 => జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జాఞ్నులందరిలోను 

వారి రాజయ్ములనిన్టిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణయ్ము. 

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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కీరత్నలు 22:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా, ఆయనను సుత్తించుడి యాకోబు 

వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనను ఘనపరచుడి ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనకు 

భయపడుడి 

కీరత్నలు 86:9 => పర్భువా, దేవతలలో నీవంటివాడు లేడు నీ కారయ్ములకు సాటియైన కారయ్ములు 

లేవు. 

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

యెషయా 25:3 => భీకరుల ఊపిరి గోడకు తగిలిన గాలివానవలె ఉండగా నీవు బీదలకు 

శరణయ్ముగా ఉంటివి దరిదుర్లకు కలిగిన శర్మలో వారికి శరణయ్ముగాను గాలివాన తగులకుండ 

ఆశర్యముగాను వెటట్ తగులకుండ నీడగాను ఉంటివి.  

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:12 => మేలు చేయవలెనని మీలో కలుగు పర్తి యాలోచనను, విశావ్స 

యుకత్మైన పర్తి కారయ్మును బలముతో సంపూరణ్ము చేయుచు, మన దేవుడు తన పిలుపునకు 

మిముమ్ను యోగుయ్లుగా ఎంచునటుల్ మీకొరకు ఎలల్పుప్డును పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 
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పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

1 సమూయేలు 2:2 => యెహోవావంటి పరిశుదధ్ దేవుడు ఒకడును లేడు నీవు తపప్ మరి ఏ దేవుడును 

లేడు మన దేవునివంటి ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు. 

కీరత్నలు 22:3 => నీవు ఇశార్యేలు చేయు సోత్తర్ములమీద ఆసీనుడవై యునాన్వు. 

కీరత్నలు 99:5 => మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి ఆయన పాదపీఠము ఎదుట 

సాగిలపడుడి ఆయన పరిశుదుధ్డు. 

కీరత్నలు 99:9 => మన దేవుడైన యెహోవా పరిశుదుధ్డు మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి. 

ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తము ఎదుట సాగిలపడుడి.  

కీరత్నలు 111:9 => ఆయన తన పర్జలకు విమోచనము కలుగజేయువాడు తన నిబంధన ఆయన 

నితయ్ముగా ఉండ నిరణ్యించువాడు. ఆయన నామము పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 
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హబకూక్కు 1:12 => యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుదధ్ దేవా, ఆదినుండి నీవునన్వాడవు కావా? 

మేము మరణము నొందము; యెహోవా, తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవు వారిని నియమించియునాన్వు; 

ఆశర్యదురగ్మా, మముమ్ను దండించుటకు వారిని పుటిట్ంచితివి. 

1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదుధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదుధ్లైయుండుడి. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 86:9 => పర్భువా, దేవతలలో నీవంటివాడు లేడు నీ కారయ్ములకు సాటియైన కారయ్ములు 

లేవు. 

కీరత్నలు 117:1 => యెహోవా కృప మనయెడల హెచుచ్గానునన్ది. ఆయన విశావ్సయ్త నిరంతరము 

నిలుచును. 

కీరత్నలు 117:2 => కాబటిట్ సమసత్ అనయ్జనులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి సరవ్ జనములారా, 

ఆయనను కొనియాడుడి యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యెషయా 45:23 => నా యెదుట పర్తి మోకాలు వంగుననియు పర్తి నాలుకయు నాతోడని 

పర్మాణము చేయుననియు నేను నా పేరట పర్మాణము చేసియునాన్ను నీతిగల నా నోటి మాట 

బయలుదేరియునన్ది అది వయ్రథ్ము కానేరదు.  

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 
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చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

యెషయా 66:20 => ఇశార్యేలీయులు పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్మును యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను 

కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త పరవ్తమగు 

యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 66:22 => నేను సృజింపబోవు కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమియు లయముకాక నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నీ సంతతియు నీ నామమును నిలిచియుండును ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 16:19 => యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా, ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా, 

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 
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జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

కీరత్నలు 97:8 => యెహోవా, సీయోను నివాసులు ఆ సంగతి విని నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ 

సంతోషించుచునాన్రు యూదా కుమారెత్లు ఆనందించుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 105:7 => ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు భూమియందంతట 

జరుగుచునన్వి. 

యెషయా 26:9 => రాతిర్వేళ నా పార్ణము నినున్ ఆశించుచునన్ది నాలోనునన్ ఆతమ్ ఆసకిత్తో నినున్ 

ఆశర్యించుచునన్ది. నీ తీరుప్లు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేరుచ్కొందురు.  

నిరగ్మకాండము 7:4 => ఫరో మీ మాట వినడు గాని నేను నా చెయియ్ ఐగుపుత్మీద వేసి గొపప్ 

తీరుప్లచేత నా సేనలను ఇశార్యేలీయులైన నా పర్జలను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి 

రపిప్ంచెదను. 
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నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

నాయ్యాధిపతులు 5:1 => ఆ దినమున దెబోరాయు అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును ఈ కీరత్న 

పాడిరి. 

1 రాజులు 8:40 => మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బర్దుకు దినములనిన్టను 

వారు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుండునటుల్ చేయుము; నరపుతుర్లందరి హృదయములను నీవు 

మాతర్మే తెలిసికొనియునాన్వు. 

2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

2 రాజులు 17:36 => ఆయన ఆజాఞ్పించిన కటట్డలను గాని విధులను గాని ధరమ్శాసత్రమును గాని 

ధరమ్మందు దేనిని గాని అనుసరింపకయు ఉనాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:25 => యెహోవా మహా ఘనత వహించినవాడు ఆయన బహుగా 

సుత్తినొందతగినవాడు సమసత్ దేవతలకంటె ఆయన పూజుయ్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:30 => దావీదు యెహోవా దూత పటుట్కొనిన కతిత్కి భయపడినవాడై 

దేవునియొదద్ విచారించుటకు ఆ సథ్లమునకు వెళల్లేకుండెను. 

యోబు 13:11 => ఆయన పర్భావము మిముమ్ను భయపెటట్దా? ఆయన భయము మీ మీదికి రాదా? 
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కీరత్నలు 21:13 => యెహోవా, నీ బలమునుబటిట్ నినున్ హెచిచ్ంచుకొనుము మేము గానము 

చేయుచు నీ పరాకర్మమును కీరిత్ంచెదము. 

కీరత్నలు 33:5 => ఆయన నీతిని, నాయ్యమును పేర్మించుచునాన్డు లోకము యెహోవా కృపతో 

నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 33:8 => లోకులందరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలుపవలెను. భూలోక 

నివాసులందరు ఆయనకు వెరవవలెను. 

కీరత్నలు 34:9 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనయందు భయభకుత్లు ఉంచుడి. ఆయనయందు 

భయభకుత్లు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.  

కీరత్నలు 36:12 => అదిగో పాపము చేయువారు అకక్డ పడియునాన్రు లేవలేకుండ వారు 

పడదోర్యబడి యునాన్రు. 

కీరత్నలు 46:10 => ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలిసికొనుడి అనయ్జనులలో నేను 

మహోనన్తుడనగుదును భూమిమీద నేను మహోనన్తుడనగుదును  

కీరత్నలు 48:1 => మన దేవుని పటట్ణమందు ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తమందు యెహోవా 

గొపప్వాడును బహు కీరత్నీయుడునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 48:11 => నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ సీయోను పరవ్తము సంతోషించునుగాక యూదా 

కుమారెత్లు ఆనందించుదురుగాక.  

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 57:11 => దేవా, ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము. నీ 

పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్. 
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కీరత్నలు 65:5 => మాకు రక్షణకరత్వైన దేవా, భూదిగంతముల నివాసులకందరికిని దూర 

సముదర్ము మీదనునన్ వారికిని ఆశర్యమైన వాడా, నీవు నీతినిబటిట్ భీకరకిర్యలచేత మాకు 

ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వు  

కీరత్నలు 66:4 => సరవ్లోకము నీకు నమసక్రించి నినున్ కీరిత్ంచును నీ నామమునుబటిట్ నినున్ 

కీరిత్ంచును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 

కీరత్నలు 68:32 => భూరాజయ్ములారా, దేవునిగూరిచ్ పాడుడి పర్భువును కీరిత్ంచుడి.(సెలా.) 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 76:7 => నీవు, నీవే భయంకరుడవు నీవు కోపపడు వేళ నీ సనిన్ధిని నిలువగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 94:15 => నీతిని సాథ్పించుటకై నాయ్యపుతీరుప్ జరుగును యథారథ్హృదయులందరు దాని 

ననుసరించెదరు. 

కీరత్నలు 96:4 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము పొందతగినవాడు 

సమసత్ దేవతలకంటెను ఆయన పూజనీయుడు. 

కీరత్నలు 96:8 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమ ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ము తీసికొని 

ఆయన ఆవరణములలోనికి రండి. 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 99:3 => భయంకరమైన నీ గొపప్ నామమును వారు సుత్తించెదరు. యెహోవా పరిశుదుధ్డు. 

కీరత్నలు 101:1 => నేను కృపనుగూరిచ్యు నాయ్యమునుగూరిచ్యు పాడెదను యెహోవా, నినున్ 

కీరిత్ంచెదను. 
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కీరత్నలు 105:2 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ము 

లనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి 

కీరత్నలు 111:7 => ఆయన చేతికారయ్ములు సతయ్మైనవి నాయ్యమైనవి ఆయన శాసనములనిన్యు 

నమమ్కమైనవి. 

కీరత్నలు 119:137 => (సాదె) యెహోవా, నీవు నీతిమంతుడవు నీ నాయ్యవిధులు యథారథ్ములు 

కీరత్నలు 145:7 => నీ మహా దయాళుతవ్మునుగూరిచ్న కీరిత్ని వారు పర్కటించెదరు నీ నీతినిగూరిచ్ 

వారు గానము చేసెదరు 

కీరత్నలు 145:17 => యెహోవా తన మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన కిర్యలనిన్టిలో 

కృపచూపువాడు 

కీరత్నలు 150:2 => ఆయనను సుత్తించుడి. ఆయన పరాకర్మ కారయ్ములనుబటిట్ ఆయనను 

సుత్తించుడి. ఆయన మహా పర్భావమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తించుడి. 

సామెతలు 29:16 => దుషుట్లు పర్బలినపుప్డు చెడుతనము పర్బలును వారు పడిపోవుటను 

నీతిమంతులు కనున్లార చూచెదరు. 

పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 

యెషయా 5:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే తీరుప్ తీరిచ్ మహిమపరచబడును 

పరిశుదుధ్డైన దేవుడు నీతినిబటిట్ తనున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనును. 

యెషయా 8:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే పరిశుదుధ్డనుకొనుడి మీరు 

భయపడవలసినవాడు ఆయనే, ఆయన కోసరమే దిగులు పడవలెను అపుప్డాయన మీకు 

పరిశుదధ్సథ్లముగా నుండును. 
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యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

యెషయా 29:23 => అతని సంతానపువారు తమ మధయ్ నేను చేయు కారయ్మును చూచునపుప్డు నా 

నామమును పరిశుదధ్ పరచుదురు యాకోబు పరిశుదధ్ దేవుని పరిశుదధ్ పరచుదురు ఇశార్యేలు దేవునికి 

భయపడుదురు.  

యెషయా 49:26 => యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ 

విమోచకుడనియు మనుషుయ్లందరు ఎరుగునటుల్ నినున్ బాధపరచువారికి తమ సవ్మాంసము 

తినిపించెదను కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత మతుత్లైనటుట్గా తమ రకత్ముచేత వారు మతుత్లగుదురు.  

యెషయా 52:10 => సమసత్ జనముల కనున్లయెదుట యెహోవా తన పరిశుదధ్ బాహువును 

బయలుపరచియునాన్డు. భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుని రక్షణ చూచెదరు.  

యెషయా 66:23 => పర్తి అమావాసయ్దినమునను పర్తి విశార్ంతిదినమునను నా సనిన్ధిని 

మొర్కుక్టకై సమసత్ శరీరులు వచెచ్దరు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 

విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

యెహెజేక్లు 14:23 => మీరు వారి పర్వరత్నను కిర్యలను చూచి నేను చేసినదంతయు నిరేహ్తుకముగా 

చేయలేదని మీరు తెలిసికొని ఓదారుప్ నొందుదురు, ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 38:23 => నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు అనేకులు తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఘనత వహించి ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొని వారియెదుట ననున్ తెలియపరచుకొందును. 
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యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

హబకూక్కు 2:14 => ఏలయనగా సముదర్ము జలములతో నిండియునన్టుట్ భూమి యెహోవా 

మాహాతమ్య్మునుగూరిచ్న జాఞ్నముతో నిండియుండును. 

హబకూక్కు 3:2 => యెహోవా, నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయపడుచునాన్ను యెహోవా, 

సంవతస్రములు జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతనపరచుము సంవతస్రములు జరుగుచుండగా 

దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

మలాకీ 1:14 => నేను ఘనమైన మహారాజునై యునాన్ను; అనయ్జనులలో నా నామము 

భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కాబటిట్ తన మందలో మగది యుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు 

వంచకుడు శాపగర్సుత్డు. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

మారుక్ 4:41 => వారు మికిక్లి భయపడి ఈయన ఎవరో, గాలియు సముదర్మును ఈయనకు 

లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 1:49 => సరవ్శకిత్మంతుడు నాకు గొపప్కారయ్ములు చేసెను గనుక ఇది మొదలుకొని అనిన్ 

తరములవారును ననున్ ధనుయ్రాలని యందురు. ఆయన నామము పరిశుదధ్ము.  
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లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

లూకా 13:9 => అది ఫలించిన సరి, లేనియెడల నరికించివేయుమని అతనితో చెపెప్ను.  

లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

యోహాను 17:11 => నేనికను లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉనాన్రు; నేను నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్ను. పరిశుదుధ్డవైన తండీర్, మనము ఏకమై యునన్లాగున వారును ఏకమై యుండునటుల్ 

నీవు నాకు అనుగర్హించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:11 => సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల 

భయము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 
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పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

వచనము 8 

అంతట దేవుని మహిమనుండియు ఆయన శకిత్నుండియు వచిచ్న పొగతో ఆలయము 

నింపబడినందున ఆ యేడుగురు దూతలయొదద్ ఉనన్ యేడు తెగుళుల్ సమాపిత్యగువరకు ఆలయమందు 

ఎవడును పర్వేశింపజాలకపోయెను 
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పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 25:21 => నేను నీకిచుచ్ శాసనములను ఆ మందసములో నుంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:50 => నీవు సాక్షయ్పు గుడారము మీదను దాని ఉపకరణములనిన్టిమీదను 

దానిలో చేరిన వాటనిన్టిమీదను లేవీయులను నియమింపుము. వారే మందిరమును దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని మోయవలెను. వారు మందిరపు సేవ చేయుచు దానిచుటుట్ దిగవలసినవారై 

యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 1:53 => ఇశార్యేలీయుల సమాజముమీద కోపము రాకుండునటుల్ లేవీయులు 

సాక్షయ్పు గుడారము చుటుట్ దిగవలెను; వారు సాక్షయ్పు గుడారమును కాపాడవలెను. 

మతత్యి 27:51 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను; భూమి 

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

సామెతలు 14:3 => మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది. జాఞ్నుల పెదవులు వారిని 

కాపాడును. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 
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పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 
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వచనము 1 

మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద కుమమ్రించుడని 

ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 28:5 => వారు బంగారును నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నారను 

తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 28:6 => బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్ వరణ్ములు గల ఏఫోదును పేనిన 

సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:7 => రెండు అంచులయందు కూరచ్బడు రెండు భుజఖండములు 

దానికుండవలెను; అటుల్ అది సమకూరప్బడి యుండును. 

నిరగ్మకాండము 28:8 => మరియు ఏఫోదు మీదనుండు విచితర్మైన దటిట్ దాని పనిరీతిగా 

ఏకాండమైనదై బంగారుతోను నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను పేనిన సనన్నారతోను 

కుటట్వలెను. 

యెహెజేక్లు 44:17 => వారు లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ములలోనికి వచుచ్నపుప్డు జనుపనారబటట్లు 

ధరించుకొనవలెను. లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ములదావ్రా వారు మందిరమున పర్వేశించి 

పరిచరయ్చేయునపుప్డెలల్ బొచుచ్చేత చేసిన బటట్లు వారు ధరింపకూడదు. 

యెహెజేక్లు 44:18 => అవిసెనార పాగాలు ధరించుకొని నడుములకు జనుపనారబటట్ 

కటుట్కొనవలెను, చెమట పుటిట్ంచునదేదైనను వారు ధరింపకూడదు. 
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లూకా 24:4 => ఇందునుగూరిచ్ వారికేమియు తోచకయుండగా, పర్కాశమానమైన వసత్రములు 

ధరించిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలువబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

సామెతలు 14:3 => మూఢుల నోట బెతత్మువంటి గరవ్మునన్ది. జాఞ్నుల పెదవులు వారిని 

కాపాడును. 

యెహెజేక్లు 9:2 => అంతలో ఒకొక్కడు తాను హతముచేయు ఆయుధమును చేతపటుట్కొని, ఉతత్ర 

దికుక్ననునన్ పై గవిని మారగ్ముగా ఆరుగురు మనుషుయ్లు వచుచ్చుండిరి. వారి మధయ్ ఒకడు, 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొని నడుమునకు లేఖకుని సిరాబుడిడ్ కటుట్కొనియుండెను; వారు ఆలయమున 

పర్వేశించి యితత్డి బలిపీఠమునొదద్ నిలిచిరి.  

దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 
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పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

వచనము 2 

అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా ఆ కూర్రమృగము 

యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని బాధకరమైన చెడడ్ పుండు 

పుటెట్ను 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 4:7 => మొదటి జీవి సింహము వంటిది; రెండవ జీవి దూడ వంటిది;మూడవ జీవి 

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 
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పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 
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పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 16:18 => అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును 

కలిగెను. మనుషుయ్లు భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది 

అంత గొపప్ది 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 16:20 => పర్తి దీవ్పము పారిపోయెను, పరవ్తములు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 
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పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 21:9 => అంతట ఆ కడపటి యేడు తెగుళల్తో నిండిన యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ 

యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ ఇటు రముమ్, పెండిల్కుమారెత్ను, అనగా గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ 

భారయ్ను నీకు చూపెదనని నాతొ చెపిప్ 

కీరత్నలు 75:8 => యెహోవా చేతిలో ఒక పాతర్యునన్ది అందులోని దార్కాష్రసము పొంగుచునన్ది, 

అది సంబారముతో నిండియునన్ది ఆయన దానిలోనిది పోయుచునాన్డు భూమిమీదనునన్ 

భకిత్హీనులందరు మడిడ్తోకూడ దానిని పీలిచ్ మింగివేయవలెను.  

యిరిమ్యా 25:15 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు ఈ కోర్ధపు 

మదయ్పాతర్ను నాచేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నినున్ పంపుచునన్ జనములనిన్టికి దాని తార్గింపుము. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 10:6 => పరలోకమును అందులో ఉనన్వాటిని, భూమిని అందులో ఉనన్వాటిని, 

సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు 

ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 
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మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

పర్కటన 10:3 => సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన 

ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబద్ములు పలికెను. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

వచనము 3 

రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ రకత్ము వంటిదాయెను. 

అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

నిరగ్మకాండము 40:34 => అపుప్డు మేఘము పర్తయ్క్షపు గుడారమును కమమ్గా యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమును నింపెను. 

1 రాజులు 8:10 => యాజకులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి వచిచ్నపుప్డు మేఘము 

యెహోవా మందిరమును నింపెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 5:14 => అపుప్డొక మేఘము యెహోవా మందిరము నిండ నిండెను; 

యెహోవా తేజసుస్తో దేవుని మందిరము నిండుకొనగా సేవ చేయుటకు యాజకులు ఆ 

మేఘమునన్చోట నిలువలేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 18:8 => ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ 

దహించెను 

కీరత్నలు 18:9 => నిపుప్కణములు రాజబెటెట్ను. మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

పాదములకిర్ంద గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

కీరత్నలు 18:10 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరివచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 18:11 => గుడారమువలె అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింపజేసెను జలాంధకారమును 

ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

కీరత్నలు 18:13 => యెహోవా ఆకాశమందు గరజ్న చేసెను సరోవ్నన్తుడు తన ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను వడగండుల్ను మండుచునన్ నిపుప్లును రాలెను. 

కీరత్నలు 18:14 => ఆయన తన బాణములు పర్యోగించి శతుర్వులను చెదరగొటెట్ను మెరుపులు 

మెండుగా మెరపించి వారిని ఓడగొటెట్ను. 

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

కీరత్నలు 29:9 => యెహోవా సవ్రము లేళళ్ను ఈనజేయును అది ఆకులు రాలుచ్ను. ఆయన 

ఆలయములో నునన్వనిన్యు ఆయనకే పర్భావము అనుచునన్వి.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 
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యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:44 => మా పార్రథ్న నీయొదద్ చేరకుండ నీవు మేఘముచేత నినున్ 

కపుప్కొనియునాన్వు. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 

నిరగ్మకాండము 40:35 => ఆ మేఘము మందిరముమీద నిలుచుటచేత మందిరము యెహోవా 

తేజసుస్తో నిండెను గనుక మోషే పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళల్లేకుండెను. 

1 రాజులు 8:9 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా వారితో 

నిబంధన చేయగా మోషే తాను హోరేబునందు ఆ పలకలను మందసములో ఉంచెను. దానిలో ఆ 

రెండు రాతిపలకలు తపప్ మరి ఏమియు లేకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:2 => యెహోవా తేజసుస్తో మందిరము నిండినందున యాజకులు 

అందులో పర్వేశింపలేకయుండిరి. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 
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యెహెజేక్లు 10:4 => యెహోవా మహిమ కెరూబులపైనుండి ఆరోహణమై మందిరపు గడపదగగ్ర 

దిగి నిలిచెను మరియు మందిరము మేఘముతో నిండెను, ఆవరణమును యెహోవా తేజోమహిమతో 

నిండినదాయెను. 

పర్కటన 8:4 => అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి 

పైకి లేచి దేవుని సనిన్ధిని చేరెను. 

వచనము 4 

మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి రకత్మాయెను. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

పర్కటన 15:5 => అటుతరువాత నేను చూడగా, సాక్షయ్పు గుడార సంబంధమైన ఆలయము 

పరలోకమందు తెరవబడెను.  

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

పర్కటన 15:8 => అంతట దేవుని మహిమనుండియు ఆయన శకిత్నుండియు వచిచ్న పొగతో 

ఆలయము నింపబడినందున ఆ యేడుగురు దూతలయొదద్ ఉనన్ యేడు తెగుళుల్ సమాపిత్యగువరకు 

ఆలయమందు ఎవడును పర్వేశింపజాలకపోయెను 
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పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 
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పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 15:3 => కాబటిట్ నీవు పోయి కనికరింపక అమాలేకీయులను హతము చేయుచు, 

పురుషులనేమి సతరీలనేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెదుద్లనేమి గొఱఱ్లనేమి ఒంటెలనేమి 

గారద్భములనేమి అనిన్టిని హతముచేసి వారికి కలిగినదంతయు బొతిత్గా పాడుచేసి అమాలేకీయులను 

నిరూమ్లము చేయుమని చెపెప్ను. 
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1 సమూయేలు 15:18 => మరియు యెహోవా నినున్ సాగనంపి నీవు పోయి పాపాతుమ్లైన 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుదధ్ము చేయుమని 

సెలవియయ్గా 

యెహెజేక్లు 9:5 => నేను వినుచుండగా వారికీలాగు సెలవిచెచ్ను మీరు పటట్ణములో వాని 

వెంటపోయి నా పరిశుదధ్ సథ్లము దగగ్ర మొదలుపెటిట్, కటాక్షమైనను కనికరమైనను లేకుండ అందరిని 

హతము చేయుడి. 

యెహెజేక్లు 9:6 => అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని కనయ్కలను 

పిలల్లను సతరీలను చంపవలెను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని ముటట్కూడదు. వారు 

మందిరము ముందరనునన్ పెదద్లను హతముచేయ మొదలుపెటట్గా 

యెహెజేక్లు 9:7 => ఆయన మందిరమును అపవితర్పరచుడి, ఆవరణములను హతమైనవారితో 

నింపుడి, మొదలుపెటుట్డి అని సెలవిచెచ్ను గనుక వారు బయలుదేరి పటట్ణములోని వారిని హతము 

చేయసాగిరి. 

యెహెజేక్లు 9:8 => నేను తపప్ మరి ఎవరును శేషింపకుండ వారు హతము చేయుట నేను చూచి 

సాసాట్ంగపడి వేడుకొని అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, యెరూషలేముమీద నీ కోర్ధమును కుమమ్రించి 

ఇశార్యేలీయులలో శేషించినవారినందరిని నశింపజేయుదువా? అని మొఱఱ్పెటట్గా 

యెహెజేక్లు 10:2 => అపుప్డు అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనినవానితో యెహోవా కెరూబు కిర్ందనునన్ 

చకర్ముల మధయ్కు పోయి, కెరూబుల మధయ్నునన్ నిపుప్లు చేతులనిండ తీసికొని పటట్ణముమీద 

చలుల్మని సెలవియయ్గా, నేను చూచుచుండునంతలో అతడు లోపలికిపోయెను.  

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

ఆదికాండము 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా 
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యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

కీరత్నలు 69:24 => వారిమీద నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము నీ కోపాగిన్ వారిని పటుట్కొనును గాక 

కీరత్నలు 79:6 => నినెన్రుగని అనయ్జనులమీదను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్నచేయని 

రాజయ్ములమీదను నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము.  

యెషయా 25:5 => ఎండిన దేశములో ఎండవేడిమి అణగిపోవునటుల్ నీవు అనుయ్ల ఘోషను 

అణచివేసితివి మేఘచాఛ్యవలన ఎండ అణచివేయబడునటుల్ బలాతాక్రుల జయకీరత్న 

అణచివేయబడును.  

యెషయా 30:25 => గోపురములు పడు మహా హతయ్దినమున ఉనన్తమైన పర్తి పరవ్తముమీదను 

ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను వాగులును నదులును పారును. 

యెషయా 42:25 => కావున ఆయన వానిమీద తన కోపాగిన్యు యుదధ్బలమును కుమమ్రించెను 

అది వానిచుటుట్ అగిన్ రాజచేసెను అయినను వాడు దాని గర్హింపలేదు అది వానికి అంటుకొనెను గాని 

వాడు మనసుస్న పెటట్లేదు.  

యిరిమ్యా 6:11 => కావున నేను యెహోవా కోర్ధముతో నిండియునాన్ను, దానిని అణచుకొని 

అణచుకొని నేను విసికియునాన్ను, ఒకడు తపప్కుండ వీధిలోనునన్ పసిపిలల్లమీదను యౌవనుల 

గుంపుమీదను దాని కుమమ్రింపవలసి వచెచ్ను, భారాయ్ భరత్లును వయసుస్ మీరినవారును వృదుధ్లును 

పటుట్కొనబడెదరు. 

యిరిమ్యా 7:20 => అందువలన పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ 

సథ్లముమీదను నరులమీదను జంతువులమీదను పొలముల చెటల్మీదను భూమిపంటమీదను నా 

కోపమును నా ఉగర్తను కుమమ్రించెదను, ఆరప్శకయ్ము కాకుండ అది మండును.  

యిరిమ్యా 14:16 => వారెవరితో అటిట్ పర్వచనములు చెపుప్దురో ఆ జనులు కాష్మమునకును 

ఖడగ్మునకును పాలై యెరూషలేము వీధులలో పడవేయబడెదరు; నేను వారి చెడుతనమును వారిమీదికి 
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రపిప్ంచెదను. వారినైనను వారి భారయ్లనైనను వారి కుమారులనైనను వారి కుమారెత్లనైనను 

పాతిపెటుట్వాడెవడును లేకపోవును. 

యెహెజేక్లు 20:21 => అయినను ఆ జనులు సహా నా మీద తిరుగబడి, తామనుసరించి 

బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న నా కటట్డలను అనుసరింపకయు, నా విధులను గైకొనకయు, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచిరి గనుక, వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను నా 

రౌదార్గిన్ వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము వారిమీద తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని.  

యెహెజేక్లు 22:22 => కొలిమిలో వెండి కరుగునటుల్ మీరు దానిలో కరిగిపోవుదురు, అపుప్డు 

యెహోవానైన నేను నా కోర్ధమును మీమీద కుమమ్రించితినని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 30:15 => ఐగుపుత్నకు కోటగానునన్ సీనుమీద నా కోర్ధము కుమమ్రించెదను, నోలోని 

జనసమూహమును నిరూమ్లము చేసెదను 

యెహెజేక్లు 36:18 => కాబటిట్ దేశములో వారు చేసిన నరహతయ్ విషయమైయును, విగర్హములను 

పెటుట్కొని వారు దేశమును అపవితర్పరచినదాని విషయమైయును నేను నా కోర్ధమును వారిమీద 

కుమమ్రించి 

యెహెజేక్లు 43:6 => మందిరములోనుండి యొకడు నాతో మాటలాడినటుట్ నాకు శబద్ము 

వినబడెను. అపుప్డు నాయొదద్ నిలిచినవాడు నాతో ఇటల్నెను. 

నహూము 1:6 => ఆయన ఉగర్తను సహింపగలవాడెవడు? ఆయన కోపాగిన్ యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? ఆయన కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను కొటట్గా అవి బదద్లగును. 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

1 కొరిందీయులకు 10:10 => మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకునిచేత 

నశించిరి. 

పర్కటన 8:2 => అంతట నేను దేవుని యెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు 

బూరలియయ్బడెను. 
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పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

పర్కటన 11:14 => రెండవ శర్మ గతించెను; ఇదిగో మూడవ శర్మ తవ్రగా వచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 21:9 => అంతట ఆ కడపటి యేడు తెగుళల్తో నిండిన యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ 

యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ ఇటు రముమ్, పెండిల్కుమారెత్ను, అనగా గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ 

భారయ్ను నీకు చూపెదనని నాతొ చెపిప్ 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 5 
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అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును పర్వకత్ల రకత్ముమ 

వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

నిరగ్మకాండము 9:8 => కాగా యెహోవా మీరు మీ పిడికిళల్నిండ ఆవపుబుగిగ్ తీసికొనుడి, మోషే ఫరో 

కనున్లయెదుట ఆకాశమువైపు దాని చలల్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 9:9 => అపుప్డు అది ఐగుపుత్ దేశమంతట సనన్పు ధూళియై ఐగుపుత్ దేశమంతట 

మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను పొకుక్లు పొకుక్ దదుద్రులగునని మోషే అహరోనులతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:10 => కాబటిట్ వారు ఆవపుబుగిగ్ తీసికొనివచిచ్ ఫరో యెదుట నిలిచిరి. మోషే 

ఆకాశమువైపు దాని చలల్గానే అది మనుషుయ్లకును జంతువులకును పొకుక్లు పొకుక్ దదుద్రులాయెను. 

నిరగ్మకాండము 9:11 => ఆ దదుద్రులవలన శకునగాండుర్ మోషేయెదుట నిలువలేకపోయిరి ఆ 

దదుద్రులు శకునగాండర్కును ఐగుపీత్యులందరికిని పుటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:15 => యెహోవా నీయొదద్నుండి సరవ్రోగములను తొలగించి, 

నీవెరిగియునన్ ఐగుపుత్లోని కఠినమైన క్షయవాయ్ధులనిన్టిని నీకు దూరపరచి , నినున్ 

దేవ్షించువారందరిమీదికే వాటిని పంపించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషుట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

1 సమూయేలు 5:6 => యెహోవా హసత్ము అషోడ్దు వారిమీద భారముగా ఉండెను. అషోడ్దు వారిని 

దాని సరిహదుద్లలో నునన్వారిని ఆయన గడడ్ల రోగముతో మొతిత్ వారిని హతము చేయగా 

Page  of 1297 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

1 సమూయేలు 5:9 => అయితే వారు అషోడ్దునుండి గాతునకు దానిని మోసికొనిపోయిన తరువాత 

యెహోవా హసత్ము ఆ పటట్ణపు పెదద్లకు పినన్లకును రహసయ్ సాథ్నములలో గడడ్లు లేపి వారిని మొతిత్, 

గొపప్ నాశనము జేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => నీవు ఉదరమున వాయ్ధి కలిగి మికిక్లి రోగివై యుందువు; దిన 

కర్మేణ ఆ వాయ్ధిచేత నీ పేగులు పడిపోవును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:18 => ఇదియంతయు అయిన తరువాత యెహోవా కుదరచాలని 

వాయ్ధిచేత అతనిని ఉదరమున మొతిత్నందున 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళిల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

యోబు 2:8 => అతడు ఒళుల్ గోకుకొనుటకై చిలల్పెంకు తీసికొని బూడిదెలో కూరుచ్ండగా 

కీరత్నలు 78:26 => ఆకాశమందు తూరుప్ గాలి ఆయన విసరజేసెను తన బలముచేత దకిష్ణపు గాలి 

రపిప్ంచెను. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

యెషయా 3:17 => కాబటిట్ పర్భువు సీయోను కుమారెత్ల నడినెతిత్ బోడిచేయును యెహోవా వారి 

మానమును బయలుపరచును. 

యెషయా 3:24 => అపుప్డు పరిమళ దర్వయ్మునకు పర్తిగా మురుగుడును నడికటుట్కు పర్తిగా 

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 
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లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:18 => బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక 

మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు. 

నిరగ్మకాండము 9:9 => అపుప్డు అది ఐగుపుత్ దేశమంతట సనన్పు ధూళియై ఐగుపుత్ దేశమంతట 

మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను పొకుక్లు పొకుక్ దదుద్రులగునని మోషే అహరోనులతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:11 => ఆ దదుద్రులవలన శకునగాండుర్ మోషేయెదుట నిలువలేకపోయిరి ఆ 

దదుద్రులు శకునగాండర్కును ఐగుపీత్యులందరికిని పుటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 
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లేవీయకాండము 19:28 => చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ 

దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 12:7 => వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనుట యెహోవా చూచెను గనుక 

యెహోవా వాకుక్ షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను వారు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొనిరి 

గనుక నేను వారిని నాశనముచేయక, షీషకు దావ్రా నా ఉగర్తను యెరూషలేముమీద కుమమ్రింపక 

తవ్రలోనే వారికి రక్షణ దయచేసెదను. 

యిరిమ్యా 42:18 => ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డునా కోప మును 

నా ఉగర్తయు యెరూషలేము నివాసుల మీదికి వచిచ్నటుల్, మీరు ఐగుపుత్నకు వెళిల్నయెడల నా ఉగర్త 

మీమీదికిని వచుచ్ను, మీరు శాపాసప్దముగాను భీతి పుటిట్ంచువారుగాను దూషణాసప్దముగాను 

తిరసక్రింపబడువారుగాను ఉందురు, ఈ సథ్లమును మరి యెపుప్డును చూడరు. 

యెహెజేక్లు 7:8 => ఇంక కొంతసేపటికి నేను నా కోర్ధమును నీమీద కుమమ్రింతును, నీమీద నా 

కోపమును నెరవేరుచ్చు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు తీరుప్తీరిచ్, నీ సమసత్ హేయకృతయ్ముల ఫలము 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 9:11 => అపుప్డు అవిసెనారబటట్ ధరించుకొని లేఖకుని సిరాబుడిడ్ నడుమునకు 

కటుట్కొనినవాడు వచిచ్ నీవు నాకాజాఞ్పించినటుల్ నేను చేసితినని మనవి చేసెను.  

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 
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వచనము 6 

దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత 

చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 8:8 => రెండవ దూత బూర ఊదినపుప్డు అగిన్చేత మండుచునన్ పెదద్ కొండవంటిది ఒకక్టి 

సముదర్ములో పడవేయబడెను. అందువలన సముదర్ములో మూడవ భాగము రకత్మాయెను. 

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

నిరగ్మకాండము 7:17 => కాగా యెహోవా ఆజఞ్ ఏదనగా నేను యెహోవానని దీనిబటిట్ నీవు 

తెలిసికొందువని యెహోవా చెపుప్చునాన్డు. ఇదిగో నాచేతిలోనునన్ యీ కఱఱ్తో నేను ఏటి నీటిని 

కొటుట్దును అది రకత్ముగా మారచ్బడును. 

నిరగ్మకాండము 7:18 => ఏటిలోని చేపలు చచుచ్ను, ఏరు కంపుకొటుట్ను, ఏటి నీళుల్ తార్గుటకు 

ఐగుపీత్యులు అసహయ్పడుదురని చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 7:19 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు అహరోనుతో నీకఱఱ్ను 

పటుట్కొని ఐగుపుత్ జలములమీద, అనగా వారి నదులమీదను వారి కాలువలమీదను, వారి 

చెరువులమీదను, వారి నీటి గుంటలనిన్టిమీదను నీ చెయియ్ చాపుము; అవి రకత్మగును; ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను మార్ను పాతర్లలోను రాతి పాతర్లలోను రకత్ము ఉండునని అతనితో చెపుప్మనెను. 
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నిరగ్మకాండము 7:20 => యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే అహరోనులు చేసిరి. అతడు ఫరో 

యెదుటను అతని సేవకుల యెదుటను తన కఱఱ్ను పైకెతిత్ ఏటినీళల్ను కొటట్గా ఏటి నీళల్నిన్యు 

రకత్ముగా మారచ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 7:21 => ఏటిలోని చేపలు చచెచ్ను, ఏరు కంపుకొటెట్ను, ఐగుపీత్యులు ఏటి నీళుల్ 

తార్గలేకపోయిరి, ఐగుపుత్ దేశమందంతట రకత్ము ఉండెను. 

కీరత్నలు 78:44 => ఐగుపీత్యులు తార్గలేకుండ నైలునది కాలువలను వారి పర్వాహజలములను 

ఆయన రకత్ముగా మారెచ్ను  

కీరత్నలు 105:29 => ఆయన వారి జలములను రకత్ముగా మారెచ్ను వారి చేపలను చంపెను. 

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

పర్కటన 8:9 => సముదర్ములోని పార్ణముగల జంతువులలో మూడవ భాగము చచెచ్ను, ఓడలలో 

మూడవ భాగము నాశనమాయెను. 

ఆదికాండము 7:22 => పొడి నేలమీదనునన్ వాటనిన్టిలోను నాసికారంధర్ములలో జీవాతమ్ 

సంబంధమైన ఊపిరిగలవనిన్యు చనిపోయెను. 

కీరత్నలు 78:45 => ఆయన వారిమీదికి జోరీగలను గుంపుగా విడిచెను అవి వారిని తినివేసెను 

కపప్లను విడిచెను అవి వారిని నాశనము చేసెను. 

యెషయా 34:3 => వారిలో చంపబడినవారు బయట వేయబడెదరు వారి శవములు కంపుకొటుట్ను 

వారి రకత్మువలన కొండలు కరగిపోవును. 

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

1 కొరిందీయులకు 15:45 => ఇందువిషయమై ఆదామను మొదటి మనుషుయ్డు జీవించు పార్ణి 

ఆయెనని వార్యబడి యునన్ది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆతమ్ ఆయెను. 

వచనము 7 
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అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వని 

బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 8:10 => మూడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు దివిటీవలె మండుచునన్ యొక పెదద్ నక్షతర్ము 

ఆకాశమునుండి రాలి నదుల మూడవ భాగము మీదను నీటిబుగగ్ల మీదను పడెను. 

పర్కటన 8:11 => ఆ నక్షతర్మునకు మాచిపతిర్యని పేరు. అందువలన నీళల్లో మూడవ భాగము 

మాచిపతిర్ యాయెను; నీళుల్ చేదైపోయినందున వాటివలన మనుషుయ్లలో అనేకులు చచిచ్రి. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 7:20 => యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే అహరోనులు చేసిరి. అతడు ఫరో 

యెదుటను అతని సేవకుల యెదుటను తన కఱఱ్ను పైకెతిత్ ఏటినీళల్ను కొటట్గా ఏటి నీళల్నిన్యు 

రకత్ముగా మారచ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 8:5 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు అహరోనును చూచి నీ కఱఱ్ 

పటుట్కొని యేటిపాయల మీదను కాలువల మీదను చెరువుల మీదను నీ చెయియ్ చాపి ఐగుపుత్ 

దేశముమీదికి కపప్లను రాజేయుమని అతనితో చెపుప్మనగా 

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 

శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  

యెహెజేక్లు 35:8 => అతని పరవ్తములను హతమైనవారితో నింపుదును, నీ కొండలలోను నీ 

లోయలలోను నీ వాగులనిన్టిలోను వారు ఖడగ్ముచేత హతులై కూలుదురు. 
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హోషేయ 13:15 => నిజముగా ఎఫార్యిము తన సహోదరులలో ఫలాభివృదిధ్ నొందును. అయితే 

తూరుప్గాలి వచుచ్ను, యెహోవా పుటిట్ంచు గాలి అరణయ్ములోనుండి లేచును; అది రాగా అతని 

నీటిబుగగ్లు ఎండిపోవును, అతని ఊటలు ఇంకిపోవును, అతని ధననిధులను అతనికి పిర్యమైన 

వసుత్వులనిన్టిని శతుర్వు కొలల్పెటుట్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:22 => అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, 

పర్తి కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

యెషయా 34:3 => వారిలో చంపబడినవారు బయట వేయబడెదరు వారి శవములు కంపుకొటుట్ను 

వారి రకత్మువలన కొండలు కరగిపోవును. 

యిరిమ్యా 51:48 => దానిని పాడుచేయువారు ఉతత్రదికుక్నుండి దానియొదద్కు వచుచ్చునాన్రని 

ఆకాశమును భూమియు వాటిలోని సమసత్మును బబులోను గతినిగూరిచ్ సంతోషించును ఇదే 

యెహోవా వాకుక్  

వచనము 8 

నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో కాలుచ్టకు 

సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 
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పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

కీరత్నలు 129:4 => యెహోవా నాయ్యవంతుడు భకిత్హీనులు కటిట్న తార్ళుల్ ఆయన తెంపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 145:17 => యెహోవా తన మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన కిర్యలనిన్టిలో 

కృపచూపువాడు 

విలాపవాకయ్ములు 1:18 => యెహోవా నాయ్యసుథ్డు నేను ఆయన ఆజఞ్కు తిరుగుబాటు చేసితిని 

సకల జనములారా, చితత్గించి ఆలకించుడి నా శర్మ చూడుడి నా కనయ్కలును నా యౌవనులును 

చెరలోనికి పోయియునాన్రు 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

రోమీయులకు 3:5 => మన దురీన్తి దేవుని నీతికి పర్సిదిధ్ కలుగజేసినయెడల ఏమందుము? ఉగర్తను 

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసుథ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 
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పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

నాయ్యాధిపతులు 5:2 => ఇశార్యేలీయులలోయుదధ్శాలులు ధైరయ్ము కనుపరచిరి పర్జలు 

సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

2 రాజులు 11:16 => రాజమందిరములోనికి గుఱఱ్ములు వచుచ్ మారగ్మున ఆమెకు దారి ఇచిచ్రి. 

ఆమె వెళిల్పోగా వారు ఆమెను అకక్డ పటుట్కొని చంపిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:15 => కాబటిట్ వారు ఆమెకు దారియిచిచ్, రాజనగరునొదద్నునన్ గుఱఱ్పు 

గుమమ్ముయొకక్ పర్వేశసథ్లమునకు ఆమె వచిచ్నపుప్డు వారు ఆమెను అకక్డ చంపివేసిరి. 

కీరత్నలు 7:7 => జనములు సమాజముగా కూడి నినున్ చుటుట్కొనునపుప్డు వారికి పైగా పరమందు 

ఆసీనుడవు కముమ్. 

కీరత్నలు 21:13 => యెహోవా, నీ బలమునుబటిట్ నినున్ హెచిచ్ంచుకొనుము మేము గానము 

చేయుచు నీ పరాకర్మమును కీరిత్ంచెదము. 
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కీరత్నలు 48:11 => నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ సీయోను పరవ్తము సంతోషించునుగాక యూదా 

కుమారెత్లు ఆనందించుదురుగాక.  

కీరత్నలు 50:6 => దేవుడు తానే నాయ్యకరత్యై యునాన్డు. ఆకాశము ఆయన నీతిని 

తెలియజేయుచునన్ది.(సెలా.)  

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 65:5 => మాకు రక్షణకరత్వైన దేవా, భూదిగంతముల నివాసులకందరికిని దూర 

సముదర్ము మీదనునన్ వారికిని ఆశర్యమైన వాడా, నీవు నీతినిబటిట్ భీకరకిర్యలచేత మాకు 

ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వు  

యెషయా 14:4 => నీ బాధను నీ పర్యాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాసయ్మును కొటిట్వేసి 

యెహోవా నినున్ విశర్మింపజేయు దినమున నీవు బబులోను రాజునుగూరిచ్ అపహాసయ్పు గీతము ఎతిత్ 

యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎటుల్ నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పటట్ణము ఎటుల్ 

నాశనమాయెను?  

యెషయా 24:16 => నీతిమంతునికి సోత్తర్మని భూదిగంతమునుండి సంగీతములు మనకు 

వినబడెను. అపుప్డు నేను అయోయ్ నాకు శర్మ నేను చెడిపోతిని చెడిపోతిని. మోసము చేయువారు 

మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా మోసము చేయుదురు.  

యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 
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లూకా 7:29 => పర్జలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచిచ్న బాపిత్సమ్ము 

పొందినవారై, దేవుడు నాయ్యవంతుడని యొపుప్కొనిరి గాని 

లూకా 13:9 => అది ఫలించిన సరి, లేనియెడల నరికించివేయుమని అతనితో చెపెప్ను.  

రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 

వచనము 9 

కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద అధికారముగల దేవుని 

నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందినవారు 

కారు. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 
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పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

పర్కటన 17:7 => ఆ దూత నాతో ఇటల్నెను నీవేల ఆశచ్రయ్పడితివి? యీ సతరీనిగూరిచ్న మరమ్మును, 

ఏడు తలలును పది కొముమ్లును గలిగి దాని మోయుచునన్ కూర్రమృగమునుగూరిచ్న మరమ్మును నేను 

నీకు తెలిపెదను. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42 => చంపబడినవారి రకత్మును చెరపటట్బడినవారి రకత్మును 

శతుర్వులలో వీరుల తలలను నా ఖడగ్ము భకిష్ంచును నేను ఆకాశముతటుట్ నా హసత్మెతిత్ నా శాశవ్త 

జీవముతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

2 రాజులు 24:4 => అతడు నిరపరాధుల రకత్ముతో యెరూషలేమును నింపినందున అది 

క్షమించుటకు యెహోవాకు మనసుస్ లేకపోయెను. 
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యెషయా 49:26 => యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ 

విమోచకుడనియు మనుషుయ్లందరు ఎరుగునటుల్ నినున్ బాధపరచువారికి తమ సవ్మాంసము 

తినిపించెదను కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత మతుత్లైనటుట్గా తమ రకత్ముచేత వారు మతుత్లగుదురు.  

యెషయా 51:22 => నీ పర్భువగు యెహోవా తన జనుల నిమితత్ము వాయ్జెయ్మాడు నీ దేవుడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో తూలిపడజేయు పాతర్ను నా కోర్ధ పాతర్ను నీచేతిలోనుండి 

తీసివేసియునాన్ను నీవికను దానిలోనిది తార్గవు.  

యెషయా 51:23 => నినున్ బాధపరచువారి చేతిలో దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్ కిర్ందికి 

వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని 

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

విలాపవాకయ్ములు 4:13 => దానిలో నీతిమంతుల రకత్మును ఓడిచ్న దాని పర్వకత్ల 

పాపములనుబటిట్యు దాని యాజకుల దోషమునుబటిట్యు  

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 
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మతత్యి 21:40 => కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఆ కాపులనేమి చేయుననెను. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 
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ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

యిరిమ్యా 26:11 => యాజకులును పర్వకత్లును అధిపతులతోను సమసత్ పర్జలతోను ఈలాగనిరి 

మీరు చెవులార వినియునన్ పర్కారము, ఈ మనుషుయ్డు ఈ పటట్ణమునకు విరోధముగా 

పర్వచించుచునాన్డు; గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు. 

యిరిమ్యా 26:16 => కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరి 

ఈ మనుషుయ్డు మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ సమాచారము 

పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 

లూకా 12:48 => అయితే తెలియక దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొదిద్ దెబబ్లే తగులును. 

ఎవనికి ఎకుక్వగా ఇయయ్బడెనో వానియొదద్ ఎకుక్వగా తీయజూతురు; మనుషుయ్లు ఎవనికి ఎకుక్వగా 

అపప్గింతురో వానియొదద్ ఎకుక్వగా అడుగుదురు 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

నిరగ్మకాండము 14:26 => అంతలో యెహోవా మోషేతో ఐగుపీత్యుల మీదికిని వారి రథముల 

మీదికిని వారి రౌతుల మీదికిని నీళుల్ తిరిగివచుచ్నటుల్ సముదర్ముమీద నీ చెయియ్ చాపుమనెను. 

నిరగ్మకాండము 21:24 => కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్, చేతికి చెయియ్, కాలికి కాలు, 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

డెబబ్దిమంది రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటే ల్ దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 5:2 => ఇశార్యేలీయులలోయుదధ్శాలులు ధైరయ్ము కనుపరచిరి పర్జలు 

సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

1 సమూయేలు 15:33 => సమూయేలు నీ కతిత్ సతరీలకు సంతులేకుండ చేసినటుల్ నీ తలిల్కిని సతరీలలో 

సంతులేకపోవునని అతనితో చెపిప్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని అగగును తుతుత్నియలుగా నరికెను. 

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబా ష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

2 రాజులు 10:25 => దహనబలుల నరిప్ంచుట సమాపిత్కాగా యెహూ మీరు లోపల చొచిచ్ 

యొకడైనను బయటికిరాకుండ వారిని చంపుడని తన కావలివారితోను అధిపతులతోను చెపప్గా వారు 

అందరిని హతము చేసిరి. పిమమ్ట కావలివారును అధిపతులును వారిని బయటవేసి, బయలు 

గుడియునన్ పటట్ణమునకు పోయి 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

కీరత్నలు 7:13 => వానికొరకు మరణసాధనములను సిదధ్పరచియునాన్డు తన అంబులను అగిన్ 

బాణములుగా చేసియునాన్డు 

కీరత్నలు 9:12 => ఆయన రకాత్పరాధమునుగూరిచ్ విచారణ చేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనును వారి మొఱఱ్ను ఆయన మరువడు. 
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కీరత్నలు 79:3 => ఒకడు నీళుల్పోసినటుల్ యెరూషలేముచుటుట్ వారి రకత్ము పారబోసియునాన్రు 

వారిని పాతిపెటుట్వారెవరును లేరు.  

కీరత్నలు 109:17 => శపించుట వానికి పీర్తి గనుక అది వానిమీదికి వచిచ్యునన్ది. దీవెనయందు 

వానికిషట్ము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.  

సామెతలు 13:2 => నోటి ఫలముచేత మనుషుయ్డు మేలు ననుభవించును విశావ్సఘాతకులు 

బలాతాక్రము చేత నశించుదురు. 

యెషయా 14:4 => నీ బాధను నీ పర్యాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాసయ్మును కొటిట్వేసి 

యెహోవా నినున్ విశర్మింపజేయు దినమున నీవు బబులోను రాజునుగూరిచ్ అపహాసయ్పు గీతము ఎతిత్ 

యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎటుల్ నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పటట్ణము ఎటుల్ 

నాశనమాయెను?  

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

యెషయా 33:1 => దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు 

వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు 

దోచుకొనబడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు.  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

యిరిమ్యా 19:4 => ఏలయనగా వారు ననున్ విసరిజ్ంచి యీ సథ్లములో అపచారము చేసియునాన్రు, 

వారైనను వారి తండుర్లైనను యూదా రాజులైనను ఎరుగని అనయ్దేవతలకు దానిలో ధూపము వేసి 

నిరపరాధుల రకత్ముచేత ఈ సథ్లమును నింపిరి  

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 

పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 
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యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

యిరిమ్యా 34:17 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఒకొక్కక్డు తన 

సహోదరులకును తన పొరుగువారికిని విడుదల పర్కటింపవలెనని నేను చెపిప్న మాట మీరు 

వినకపోతిరే; ఆలోచించుడి, విడుదల కావలెనని నేనే చాటించుచునాన్ను, అది ఖడగ్ కాష్మసంకటముల 

పాలగుటకైన విడుదలయే; భూరాజయ్ములనిన్టిలోను ఇటు అటు చెదరగొటుట్టకు మిముమ్ 

నపప్గించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 50:15 => చుటుట్ కూడి దానినిబటిట్ కేకలువేయుడి అది లోబడ నొపుప్కొనుచునన్ది దాని 

బురుజులు పడిపోవుచునన్వి దాని పార్కారములు విరుగగొటట్బడుచునన్వి ఇది యెహోవా చేయు 

పర్తికారము. దానిమీద పగతీరుచ్కొనుడి అది చేసినటే ట్ దానికి చేయుడి. 

యిరిమ్యా 50:29 => బబులోనునకు రండని విలుకాండర్మ పిలువుడి విలుల్ తొర్కుక్వారలారా, 

మీరందరు దానిచుటుట్ దిగుడి. అది యెహోవామీద గరవ్పడినది ఇశార్యేలు పరిశుదుధ్నిమీద 

గరవ్పడినది దానిలో నొకడును తపిప్ంచుకొనకూడదు దాని కిర్యలనుబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి 

అది చేసిన పనియంతటినిబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి.  

యిరిమ్యా 50:42 => వారు వింటిని ఈటెను పటుట్కొని వచెచ్దరు వారు కూర్రులు జాలిపడనివారు 

వారి సవ్రము సముదర్ఘోషవలె ఉనన్ది వారు గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు బబులోను కుమారీ, ఒకడు 

యుదధ్పంకుత్లు తీరుచ్ రీతిగా వారందరు నీమీద పంకుత్లు తీరుచ్చునాన్రు.  

యిరిమ్యా 51:35 => నాకును నా దేహమునకును చేయబడిన హింస బబులోనుమీదికి 

పర్తికారరూపముగా దిగును గాక యని సీయోను నివాసి యనుకొనును నా ఉసురు కలీద్యదేశ 

నివాసులకు తగులునుగాక అని యెరూషలేము అనుకొనును.  

యెహెజేక్లు 14:23 => మీరు వారి పర్వరత్నను కిర్యలను చూచి నేను చేసినదంతయు నిరేహ్తుకముగా 

చేయలేదని మీరు తెలిసికొని ఓదారుప్ నొందుదురు, ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

యెహెజేక్లు 24:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ పటట్ణమునకు 

శర్మ, నేనును విసత్రించి కటెట్లు పేరచ్బోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 32:6 => మరియు భూమిని నీ రకత్ధారచేత పరవ్తములవరకు నేను తడుపుదును, 

లోయలు నీతో నింపబడును. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

యోవేలు 3:2 => అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్, యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, 

వారు ఆ యా దేశములలోనికి నా సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము 

పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పక్షమున అకక్డ నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యోవేలు 3:7 => ఇదిగో మీరు చేసిన దానిని మీ నెతిత్మీదికి రాజేయుదును; మీరు వారిని అమిమ్ 

పంపివేసిన ఆ యా సథ్లములలోనుండి నేను వారిని రపిప్ంతును 

మతత్యి 14:11 => వాడతని తల పళె ల్ములోపెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దానికిచెచ్ను; ఆమె తన తలిల్యొదద్కు 

దాని తీసికొనివచెచ్ను. 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

మతత్యి 26:52 => యేసు నీ కతిత్ వరలో తిరిగి పెటుట్ము; కతిత్ పటుట్కొను వారందరు కతిత్చేతనే 

నశింతురు. 

మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 
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లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 

వచనము 10 

అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద కుమమ్రింపగా, దాని 

రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ నాలుకలు 

కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 
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పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 8:4 => అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి 

పైకి లేచి దేవుని సనిన్ధిని చేరెను. 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 6:6 => అపుప్డు ఆ సెరాపులలో నొకడు తాను బలిపీఠముమీదనుండి కారుతో తీసిన 

నిపుప్ను చేతపటుట్కొని నాయొదద్కు ఎగిరివచిచ్ నా నోటికి దాని తగిలించి 

యెహెజేక్లు 10:2 => అపుప్డు అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనినవానితో యెహోవా కెరూబు కిర్ందనునన్ 

చకర్ముల మధయ్కు పోయి, కెరూబుల మధయ్నునన్ నిపుప్లు చేతులనిండ తీసికొని పటట్ణముమీద 

చలుల్మని సెలవియయ్గా, నేను చూచుచుండునంతలో అతడు లోపలికిపోయెను.  

యెహెజేక్లు 10:7 => కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధయ్ నునన్ అగిన్వైపు చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనిన వాని చేతిలోనుంచగా అతడు అవి పటుట్కొని బయలుదేరెను; 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 
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పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:4 => ఫరో మీ మాట వినడు గాని నేను నా చెయియ్ ఐగుపుత్మీద వేసి గొపప్ 

తీరుప్లచేత నా సేనలను ఇశార్యేలీయులైన నా పర్జలను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి 

రపిప్ంచెదను. 

2 రాజులు 10:25 => దహనబలుల నరిప్ంచుట సమాపిత్కాగా యెహూ మీరు లోపల చొచిచ్ 

యొకడైనను బయటికిరాకుండ వారిని చంపుడని తన కావలివారితోను అధిపతులతోను చెపప్గా వారు 

అందరిని హతము చేసిరి. పిమమ్ట కావలివారును అధిపతులును వారిని బయటవేసి, బయలు 

గుడియునన్ పటట్ణమునకు పోయి 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆయన దాసులగు ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా ఆయన 

ఏరప్రచుకొనిన యాకోబు సంతతివారలారా 

యోబు 8:3 => దేవుడు నాయ్యవిధిని రదుద్పరచునా? సరవ్శకుత్డగు దేవుడు నాయ్యమును 

రదుద్పరచునా? 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

కీరత్నలు 105:5 => ఆయన దాసుడైన అబార్హాము వంశసుథ్లారా ఆయన యేరప్రచుకొనిన యాకోబు 

సంతతివారలారా ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి 
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కీరత్నలు 119:137 => (సాదె) యెహోవా, నీవు నీతిమంతుడవు నీ నాయ్యవిధులు యథారథ్ములు 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 
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పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

వచనము 11 

తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని దూషించిరి గాని తమ 

కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20 => పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు 

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 9:17 => మరియు నాకు కలిగిన దరశ్నమందు ఈలాగు చూచితిని. ఆ గుఱఱ్ములకును వాటి 

మీద కూరుచ్ండి యునన్వారికిని, నిపుప్వలె ఎరుపు వరణ్ము, నీల వరణ్ము, గంధక వరణ్ముల 

మైమరువులుండెను. ఆ గుఱఱ్ముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళల్లోనుండి అగిన్ 

ధూమగంధకములు బయలువెడలుచుండెను. 

పర్కటన 9:18 => ఈ మూడు దెబబ్లచేత, అనగా వీటి నోళల్లోనుండి బయలువెడలుచునన్ అగిన్ 

ధూమగంధకములచేత, మనుషుయ్లలో మూడవ భాగము చంపబడెను, 

పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

యోనా 4:8 => మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ంచెను. యోనా తలకు 

ఎండదెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్సిలిల్ బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు మేలనుకొనెను. 

మతత్యి 13:6 => సూరుయ్డు ఉదయించినపుప్డు అవి మాడి వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 

ఆదికాండము 1:16 => దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని 

రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

యెహోషువ 10:13 => సూరుయ్డు ఆకాశమధయ్మున నిలిచి యించుమించు ఒక నాడెలల్ అసత్మింప 

తవ్రపడలేదు. 

కీరత్నలు 140:10 => కణకణలాడు నిపుప్లు వారిమీద వేయబడును గాక వారు తిరిగి 

లేవకుండునటుల్ అగిన్గుండములో వారు కూలచ్బడుదురుగాక అగాధ జలములలోనికి తోర్యబడుదురు 

గాక  

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 
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యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

నహూము 1:6 => ఆయన ఉగర్తను సహింపగలవాడెవడు? ఆయన కోపాగిన్ యెదుట 

నిలువగలవాడెవడు? ఆయన కోపము అగిన్వలె పారును, ఆయన కొండలను కొటట్గా అవి బదద్లగును. 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

వచనము 12 

ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా తూరుప్నుండి వచుచ్ 

రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

యిరిమ్యా 5:3 => యెహోవా, యథారథ్తమీదనే గదా నీవు దృషిట్ యుంచుచునాన్వు? నీవు వారిని 

కొటిట్తివిగాని వారికి దుఃఖము కలుగలేదు; వారిని కీష్ణింపజేసియునాన్వు గాని వారు శిక్షకు 

లోబడనొలల్కునాన్రు. రాతికంటె తమ ముఖములను కఠినముగా చేసికొనియునాన్రు, మళుల్టకు 

సమమ్తింపరు. 

యిరిమ్యా 6:29 => కొలిమితితిత్ బహుగా బుసలు కొటుట్చునన్ది గాని అగిన్లోనికి సీసమే 

వచుచ్చునన్ది; వయ్రథ్ముగానే చొకక్ము చేయుచు వచెచ్ను. దుషుట్లు చొకక్మునకు రారు.  

యిరిమ్యా 6:30 => యెహోవా వారిని తోర్సివేసెను గనుక తోర్సివేయవలసిన వెండియని వారికి పేరు 

పెటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 
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పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 13:5 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 

చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 
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పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

యిరిమ్యా 13:6 => అనేక దినములైన తరువాత యెహోవా నీవు లేచి యూఫర్టీసునొదద్కు పోయి, 

నేను అకక్డ దాచిపెటుట్మని నీకాజాఞ్పించిన నడికటుట్ను అకక్డనుండి తీసికొనుమని నాతో చెపప్గా 

ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

ఆమోసు 4:8 => రెండు మూడు పటట్ణములవారు నీళుల్ తార్గుటకు ఒక పటట్ణమునకే పోగా అచచ్టి 

నీరు వారికి చాలకపోయెను; అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:9 => మరియు మీ ససయ్ములను ఎండుతెగులుచేతను కాటుకచేతను నేను పాడుచేసితిని, 

గొంగళి పురుగు వచిచ్ మీ విసాత్రమైన వనములను దార్క్షతోటలను అంజూరపుచెటల్ను ఒలీవచెటల్ను 

తినివేసెను, అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:10 => మరియు నేను ఐగుపీత్యుల మీదికి తెగుళుల్ పంపించినటుల్ మీమీదికి తెగుళుల్ 

పంపించితిని; మీ దండుపేటలో పుటిట్న దురగ్ంధము మీ నాసికారంధర్ములకు ఎకుక్ నంతగా మీ 

యౌవనులను ఖడగ్ముచేత హతము చేయించి మీ గుఱఱ్ములను కొలల్పెటిట్ంచితిని; అయినను మీరు 

నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  
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ఆమోసు 4:11 => దేవుడు సొదొమ గొమొఱాణ్లను బోరల్దోసి నాశనము చేసినటుల్ నేను మీలో 

కొందరిని నాశనము చేయగా మీరు మంటలోనుండి తీయబడిన కొరవులైనటుట్ తపిప్ంచుకొంటిరి; 

అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీయెడల నేనీలాగునే చేయుదును గనుక 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ దేవుని సనిన్ధిని కనబడుటకై సిదధ్పడుడి.  

ఆదికాండము 1:16 => దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని 

రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

ఆదికాండము 4:13 => అందుకు కయీను నా దోషశిక్ష నేను భరింపలేనంత గొపప్ది. 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 8:15 => ఫరో ఉపశమనము కలుగుట చూచి యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ తన 

హృదయమును కఠినపరచుకొని వారి మాట వినకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 9:2 => నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్క ఇంకను వారిని నిరబ్ంధించినయెడల 

నిరగ్మకాండము 11:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఫరోమీదికిని ఐగుపుత్మీదికిని 

ఇంకొక తెగులును రపిప్ంచెదను. అటుతరువాత అతడు ఇకక్డనుండి మిముమ్ను పోనిచుచ్ను. అతడు 

మిముమ్ను పోనిచుచ్నపుప్డు ఇకక్డనుండి మిముమ్ను బొతిత్గా వెళల్గొటుట్ను. 

యెహోషువ 10:13 => సూరుయ్డు ఆకాశమధయ్మున నిలిచి యించుమించు ఒక నాడెలల్ అసత్మింప 

తవ్రపడలేదు. 

1 సమూయేలు 6:5 => కాబటిట్ మీకు కలిగిన గడడ్లుగాను భూమిని పాడుచేయు పందికొకుక్లుగాను 

నిరూపించబడిన గడడ్లను చుంచులను చేసి పంపించి ఇశార్యేలీయుల దేవునికి మహిమను 

చెలిల్ంపవలెను. అపుప్డు మీ మీదను మీ దేవతలమీదను మీ భూమిమీదను భారముగా నునన్ తన 

హసత్మును ఆయన తీసివేయును కాబోలు. 
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యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

కీరత్నలు 140:10 => కణకణలాడు నిపుప్లు వారిమీద వేయబడును గాక వారు తిరిగి 

లేవకుండునటుల్ అగిన్గుండములో వారు కూలచ్బడుదురుగాక అగాధ జలములలోనికి తోర్యబడుదురు 

గాక  

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

సామెతలు 19:3 => అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును. 

యెషయా 3:24 => అపుప్డు పరిమళ దర్వయ్మునకు పర్తిగా మురుగుడును నడికటుట్కు పర్తిగా 

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  

యెషయా 42:25 => కావున ఆయన వానిమీద తన కోపాగిన్యు యుదధ్బలమును కుమమ్రించెను 

అది వానిచుటుట్ అగిన్ రాజచేసెను అయినను వాడు దాని గర్హింపలేదు అది వానికి అంటుకొనెను గాని 

వాడు మనసుస్న పెటట్లేదు.  

యెషయా 51:20 => యెహోవా కోర్ధముతోను నీ దేవుని గదిద్ంపుతోను వారు నిండియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 25:16 => వారు దాని తార్గి సొకిక్ సోలుచు నేను వారిమీదికి పంపుచునన్ ఖడగ్మునుబటిట్ 

వెఱి ఱ్వాండర్గుదురు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 

మలాకీ 2:2 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు ఆ యాజఞ్ను 

ఆలకింపకయు, నా నామమును ఘనపరచునటుల్ మనఃపూరవ్కముగా దానిని ఆలోచింపకయు 

ఉండినయెడల నేను మీ మీదికి శాపము తెపిప్ంచి మీకు కలిగిన ఆశీరావ్దఫలమును శపింతును; మీరు 

దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనరైతిరి గనుక ఇంతకు మునుపే నేను వాటిని శపించి యుంటిని. 
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మతత్యి 11:20 => పిమమ్ట ఏ యే పటట్ణములలో ఆయన విసాత్రమైన అదుభ్తములు చేసెనో ఆ 

పటట్ణములవారు మారుమనసుస్ పొందకపోవుటవలన ఆయన వారినిటుల్ గదిద్ంపసాగెను. 

లూకా 16:30 => అతడు తండిర్వైన అబార్హామా, ఆలాగు అనవదుద్; మృతులలోనుండి ఒకడు 

వారియొదద్కు వెళిల్నయెడల వారు మారుమనసుస్ పొందుదురని చెపెప్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

వచనము 13 

మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ పర్వకత్ నోటనుండియు 

కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 
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పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 
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పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  

పర్కటన 18:14 => నీ పార్ణమునకు ఇషట్మైన ఫలములు నినున్ విడిచిపోయెను, రుచయ్మైనవనిన్యు 

దివయ్మైనవనిన్యు నీకు దొరకకుండ నశించిపోయినవి, అవి యికమీదట కనబడనే కనబడవని 

చెపుప్కొనుచు, దానిగూరిచ్ దుఃఖపడుదురు. 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 
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పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 10:21 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్ 

దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 10:22 => మోషే ఆకాశమువైపు తన చెయియ్ యెతిత్నపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమంతయు 

మూడు దినములు గాఢాంధకారమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 10:23 => మూడు దినములు ఒకనినొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడును తానునన్ 

చోటనుండి లేవలేకపోయెను; అయినను ఇశార్యేలీయులకందరికి వారి నివాసములలో వెలుగుండెను. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

యెషయా 8:22 => భూమి తటుట్ తేరిచూడగా బాధలును అంధకారమును దుసస్హమైన వేదనయు 

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 
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మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

నిరగ్మకాండము 9:12 => అయినను యెహోవా మోషేతో చెపిప్నటుల్ యెహోవా ఫరో హృదయమును 

కఠినపరచెను, అతడు వారి మాట వినకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 10:22 => మోషే ఆకాశమువైపు తన చెయియ్ యెతిత్నపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమంతయు 

మూడు దినములు గాఢాంధకారమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 10:27 => అయితే యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరపగా అతడు వారిని 

పోనియయ్నొలల్క యుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱి ఱ్యెతుత్ను. 

యోబు 3:4 => ఆ దినము అంధకారమగును గాక పైనుండి దేవుడు దాని నెంచకుండును గాక 

వెలుగు దానిమీద పర్కాశింపకుండును గాక 

కీరత్నలు 44:19 => అయితే నకక్లునన్చోట నీవు మముమ్ను బహుగా నలిపియునాన్వు 

గాఢాంధకారముచేత మముమ్ను కపిప్యునాన్వు 

కీరత్నలు 112:10 => భకిత్హీనులు దాని చూచి చింతపడుదురు వారు పండుల్ కొరుకుచు 

కీష్ణించిపోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.  

సామెతలు 27:22 => మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని 

వదలిపోదు. 

Page  of 1333 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యెషయా 5:30 => వారు ఆ దినమున సముదర్ఘోషవలె జనముమీద గరజ్న చేయుదురు ఒకడు 

భూమివైపు చూడగా అంధకారమును బాధయు కనబడును అంతట ఆ దేశముమీది వెలుగు 

మేఘములచేత చీకటియగును.  

ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

ఆమోసు 5:20 => యెహోవా దినము నిజముగా వెలుగై యుండదు కాదా? వెలుగు ఏమాతర్మును 

లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా? 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

మతత్యి 12:26 => సాతాను సాతానును వెళల్గొటిట్నయెడల తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడును; 

అటల్యితే వాని రాజయ్మేలాగు నిలుచును? 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

వచనము 14 

అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని మహాదినమున జరుగు 

యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు బయలు వెళిల్ 
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పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:23 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా 

ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందునన్ సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా 

దేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు; 

కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు బయలుదేరవచుచ్ను; వారి దేవుడైన యెహోవా 

వారికి తోడుగా నుండునుగాక. 

ఎజార్ 1:2 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా ఆకాశమందలి దేవుడైన 

యెహోవా లోకమందునన్ సకల జనములను నా వశముచేసి, యూదాదేశమందునన్ యెరూషలేములో 

తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. 

ఎజార్ 5:11 => వారు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి మేము భూమాయ్కాశముల దేవుని యొకక్ 

సేవకులమై అనేక సంవతస్రముల కిర్ందట ఇశార్యేలీయులలో నొక గొపప్రాజు కటిట్ంచి నిలిపిన 

మందిరమును మరల కటుట్చునాన్ము. 

ఎజార్ 5:12 => మా పితరులు ఆకాశమందలి దేవునికి కోపము పుటిట్ంచినందున ఆయన వారిని 

కలీద్యుడైన నెబుకదెన్జరను బబులోను రాజుచేతికి అపప్గించెను. అతడు ఈ మందిరమును 

నాశనముచేసి జనులను బబులోను దేశములోనికి చెరపటుట్కొని పోయెను. 

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 

ఎజార్ 7:12 => రాజైన అరత్హషసత్, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రమందు శాసిత్యు యాజకుడునైన 

ఎజార్కు కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు సెలవిచెచ్ను 
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ఎజార్ 7:21 => మరియు రాజునైన అరత్హషసత్ అను నేనే నది యవతలనునన్ ఖజానాదారులైన మీకు 

ఇచుచ్ ఆజఞ్ యేదనగా, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రములో శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్ 

మిముమ్ను ఏదైన అడిగినయెడల ఆలసయ్ము కాకుండ మీరు దాని చేయవలెను. 

ఎజార్ 7:23 => ఆకాశమందలి దేవునిచేత ఏది నిరణ్యమాయెనో దాని ఆకాశమందలి దేవుని 

మందిరమునకు జాగర్తత్గా చేయింపవలసినది. రాజు యొకక్ రాజయ్ము మీదికిని అతని కుమారుల 

మీదికిని కోపమెందుకు రావలెను? 

నెహెమాయ్ 1:4 => ఈ మాటలు వినినపుప్డు నేను కూరుచ్ండి యేడిచ్, కొనిన్ దినములు దుఃఖముతో 

ఉపవాసముండి, ఆకాశమందలి దేవుని యెదుట విజాఞ్పన చేసితిని. 

నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

కీరత్నలు 136:26 => ఆకాశమందుండు దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 
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పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

ఆదికాండము 4:13 => అందుకు కయీను నా దోషశిక్ష నేను భరింపలేనంత గొపప్ది. 

నిరగ్మకాండము 9:12 => అయినను యెహోవా మోషేతో చెపిప్నటుల్ యెహోవా ఫరో హృదయమును 

కఠినపరచెను, అతడు వారి మాట వినకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 10:21 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్ 

దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 10:27 => అయితే యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరపగా అతడు వారిని 

పోనియయ్నొలల్క యుండెను. 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱి ఱ్యెతుత్ను. 
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యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళిల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

కీరత్నలు 112:10 => భకిత్హీనులు దాని చూచి చింతపడుదురు వారు పండుల్ కొరుకుచు 

కీష్ణించిపోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.  

సామెతలు 27:22 => మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని 

వదలిపోదు. 

యెషయా 5:30 => వారు ఆ దినమున సముదర్ఘోషవలె జనముమీద గరజ్న చేయుదురు ఒకడు 

భూమివైపు చూడగా అంధకారమును బాధయు కనబడును అంతట ఆ దేశముమీది వెలుగు 

మేఘములచేత చీకటియగును.  

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

మతత్యి 11:20 => పిమమ్ట ఏ యే పటట్ణములలో ఆయన విసాత్రమైన అదుభ్తములు చేసెనో ఆ 

పటట్ణములవారు మారుమనసుస్ పొందకపోవుటవలన ఆయన వారినిటుల్ గదిద్ంపసాగెను. 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 
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లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

వచనము 15 

హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

పర్కటన 9:14 => అను మహానదియొదద్ బంధింపబడియునన్ నలుగురు దూతలను వదిలిపెటుట్మని 

బూర పటుట్కొనియునన్ ఆ యారవ దూతతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 11:14 => రెండవ శర్మ గతించెను; ఇదిగో మూడవ శర్మ తవ్రగా వచుచ్చునన్ది. 

యెషయా 8:7 => కాగా పర్భువు బలమైన యూఫర్టీసు నది విసాత్ర జలములను, అనగా అషూష్రు 

రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంచును; అవి దాని కాలువలనిన్టిపైగా పొంగి 

ఒడుడ్లనిన్టిమీదను పొరిల్పారును. 

పర్కటన 17:15 => మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన 

జలములు పర్జలను, జన సమూహములను, జనములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని 

సూచించును. 

యెషయా 11:15 => మరియు యెహోవా ఐగుపుత్ సముదర్ముయొకక్ అఖాతమును నిరూమ్లము 

చేయును వేడిమిగల తన ఊపిరిని ఊదును యూఫర్టీసు నదిమీద తన చెయియ్ ఆడించును ఏడు 

కాలువలుగా దాని చీలగొటుట్ను పాదరక్షలు తడువకుండ మనుషుయ్లు దాటునటుల్ దాని చేయును. 

యెషయా 42:15 => పరవ్తములను కొండలను పాడుచేయుదును వాటిమీది చెటుట్చేమలనిన్టిని 

ఎండిపోచేయుదును నదులను దీవ్పములుగా చేయుదును మడుగులను ఆరిపోచేయుదును. 
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యెషయా 44:27 => నేనే నీ నదులను ఎండచేయుచునాన్ను ఎండిపొమమ్ని పర్వాహముతో నేనే 

చెపుప్చునాన్ను 

యిరిమ్యా 50:38 => నీళల్కు ఎదద్డి తగులును అవి ఇంకిపోవును అది చెకక్బడిన విగర్హములుగల 

దేశము జనులు భీకర పర్తిమలనుబటిట్ పిచిచ్చేషట్లు చేయుదురు.  

యిరిమ్యా 50:39 => అందుచేతను అడవిపిలుల్లును నకక్లును అకక్డ నివసించును నిపుప్కోళుల్ను 

దానిలో నివాసముచేయును ఇకమీదట అది ఎనన్డును నివాససథ్లము కాకపోవును తరతరములు 

దానిలో ఎవరును కాపురముండరు.  

యిరిమ్యా 50:40 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే సొదొమను గొమొఱాఱ్ను వాటి సమీప పటట్ణములను 

దేవుడు నాశనము చేసినపుప్డు జరిగిన రీతిగా ఎవడును అకక్డ కాపురముండకపోవును ఏ నరుడును 

దానిలో బసచేయడు.  

యిరిమ్యా 51:36 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆల కించుము, నీ వాయ్జెయ్మును నేను 

జరిగించుదును నీ నిమితత్ము నేనే పగతీరుచ్కొందును దాని సముదర్మును నేనెండకటుట్దును దాని 

ఊటను ఇంకిపోజేయుదును.  

యెషయా 41:2 => తన పర్వరత్న అంతటిలో నీతిని జరిగించువానిని తూరుప్నుండి రేపి 

పిలిచినవాడెవడు? ఆయన అతనికి జనములను అపప్గించుచునాన్డు రాజులను లోపరచుచునాన్డు 

ధూళివలె వారిని అతని ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె అతని వింటికి వారిని 

అపప్గించుచునాన్డు. 

యెషయా 41:3 => అతడు వారిని తరుముచునాన్డు తాను ఇంతకుముందు వెళళ్ని తోర్వనే 

సురకిష్తముగ దాటిపోవుచునాన్డు. 

యెషయా 41:25 => ఉతత్రదికుక్నుండి నేనొకని రేపుచునాన్ను నా నామమున పార్రిథ్ంచువాడొకడు 

సూరోయ్దయ దికుక్నుండి వచుచ్చునాన్డు ఒకడు బురద తొర్కుక్నటుల్ కుమమ్రి మనున్ తొర్కుక్నటుల్ అతడు 

సైనాయ్ధిపతులను నలగదొర్కుక్ను.  

యెహెజేక్లు 38:1 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 
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యెహెజేక్లు 39:29 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీద నేను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక 

నేనికను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై యుండను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 11:43 => అతడు విలువగల సమసత్ బంగారు వెండి వసుత్వులను ఐగుపుత్ యొకక్ 

విలువగల వసుత్వులనిన్టిని వశపరచుకొని, లుబీయులను కూషీయులను తనకు పాదసేవకులుగా 

చేయును. 

దానియేలు 11:44 => అంతట తూరుప్నుండియు ఉతత్రమునుండియు వరత్మానములు వచిచ్ యతని 

కలతపరచును గనుక అతాయ్గర్హము కలిగి అనేకులను పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును 

అతడు బయలుదేరును. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

యెహోషువ 4:22 => అపుప్డు మీరు ఇశార్యేలీయులు ఆరిన నేలమీద ఈ యొరాద్నును దాటిరి. 

2 రాజులు 2:8 => అంతట ఏలీయా తన దుపప్టి తీసికొని మడతపెటిట్ నీటిమీద కొటట్గా అది 

ఇవతలకును అవతలకును విడిపోయెను గనుక వారిదద్రు పొడినేలమీద దాటిపోయిరి. 

కీరత్నలు 74:15 => బుగగ్లను నదులను పుటిట్ంచితివి నితయ్ము పర్వహించు నదులను నీవు 

ఇంకజేసితివి 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

యెషయా 43:16 => సముదర్ములో తోర్వ కలుగజేయువాడును వడిగల జలములలో మారగ్ము 

కలుగజేయువాడును 

యెహెజేక్లు 30:12 => నైలునదిని ఎండిపోజేసి నేనా దేశమును దురజ్నులకు అమిమ్వేసెదను, 

పరదేశులచేత నేను ఆ దేశమును దానిలోనునన్ సమసత్మును పాడు చేయించెదను, యెహోవానైన నేను 

మాట యిచిచ్యునాన్ను 
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దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

దానియేలు 11:44 => అంతట తూరుప్నుండియు ఉతత్రమునుండియు వరత్మానములు వచిచ్ యతని 

కలతపరచును గనుక అతాయ్గర్హము కలిగి అనేకులను పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును 

అతడు బయలుదేరును. 

హబకూక్కు 3:8 => యెహోవా, నదులమీద నీకు కోపము కలిగినందుననా నదులమీద నీకు ఉగర్త 

కలిగినందుననా సముదర్ముమీద నీకు ఉగర్త కలిగినందుననా నీ గుఱఱ్ములను కటుట్కొని రక్షణారథ్మైన 

రథములమీద ఎకిక్ వచుచ్చునాన్వు?  

హబకూక్కు 3:10 => నినున్ చూచి పరవ్తములు కంపించును జలములు పర్వాహములుగా పారును 

సముదార్గాధము ఘోషించుచు తనచేతులు పైకెతుత్ను. 

జెకరాయ్ 10:11 => యెహోవా దుఃఖసముదర్మును దాటి సముదర్ తరంగములను అణచివేయును, 

నైలునదియొకక్ లోతైన సథ్లములను ఆయన ఎండజేయును, అషూష్రీయుల అతిశయాసప్దము 

కొటిట్వేయబడును, ఐగుపీత్యులు రాజదండమును పోగొటుట్కొందురు. 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

వచనము 16 

ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా సంచరించుచునన్ందున జనులు తన 

దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరుఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 
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2 తిమోతి 3:6 => పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెలల్పుప్డును 

నేరుచ్కొనుచునన్ను,  

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళిల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

1 యోహాను 4:2 => యేసుకీర్సుత్ శరీరధారియై వచెచ్నని, యే ఆతమ్ ఒపుప్కొనునో అది దేవుని 

సంబంధమైనది;  

1 యోహాను 4:3 => యే ఆతమ్ యేసును ఒపుప్కొనదో అది దేవుని సంబంధమైనది కాదు; దీనిని 

బటిట్యే దేవుని ఆతమ్ను మీరెరుగుదురు. కీర్సుత్విరోధి ఆతమ్ వచుచ్నని మీరు వినిన సంగతి ఇదే; 

యిదివరకే అది లోకములో ఉనన్ది. 

నిరగ్మకాండము 8:2 => నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్నియెడల ఇదిగో నేను నీ పొలిమేరలనిన్టిని 

కపప్లచేత బాధించెదను. 

నిరగ్మకాండము 8:3 => ఏటిలో కపప్లు విసాత్రముగా పుటుట్ను; అవి నీ యింట నీ పడకగదిలోనికి నీ 

మంచముమీదికి నీ సేవకుల యిండల్లోనికి నీ జనులమీదికి నీ పొయిలలోనికి నీ పిండి పిసుకు 

తొటల్లోనికి ఎకిక్ వచుచ్ను; 

నిరగ్మకాండము 8:4 => ఆ కపప్లు నీమీదికి నీ జనులమీదికి నీ సేవకులందరిమీదికి వచుచ్నని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్మనెను. 
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నిరగ్మకాండము 8:5 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు అహరోనును చూచి నీ కఱఱ్ 

పటుట్కొని యేటిపాయల మీదను కాలువల మీదను చెరువుల మీదను నీ చెయియ్ చాపి ఐగుపుత్ 

దేశముమీదికి కపప్లను రాజేయుమని అతనితో చెపుప్మనగా 

నిరగ్మకాండము 8:6 => అహరోను ఐగుపుత్ జలములమీద తన చెయియ్ చాపెను; అపుప్డు కపప్లు 

ఎకిక్వచిచ్ ఐగుపుత్ దేశమును కపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 8:7 => శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అలాగు చేసి ఐగుపుత్ 

దేశముమీదికి కపప్లను రాజేసిరి. 

కీరత్నలు 78:45 => ఆయన వారిమీదికి జోరీగలను గుంపుగా విడిచెను అవి వారిని తినివేసెను 

కపప్లను విడిచెను అవి వారిని నాశనము చేసెను. 

కీరత్నలు 105:30 => వారి దేశములో కపప్లు నిండెను అవి వారి రాజుల గదులలోనికి వచెచ్ను. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 
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పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

పర్కటన 12:13 => ఆ ఘటసరప్ము తాను భూమిమీద పడదోర్యబడి యుండుట చూచి, ఆ మగ 

శిశువును కనిన సతరీని హింసించెను; 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 
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పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:18 => బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక 

మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు. 
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పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

నిరగ్మకాండము 8:6 => అహరోను ఐగుపుత్ జలములమీద తన చెయియ్ చాపెను; అపుప్డు కపప్లు 

ఎకిక్వచిచ్ ఐగుపుత్ దేశమును కపెప్ను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => పర్వకత్లందరును ఆ పర్కారముగానే పర్వచించుచు యెహోవా 

రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి అపప్గించును, దానిమీదికి పోయి జయమొందుము అనిరి. 

యోబు 24:22 => ఆయన తన బలముచేతను బలవంతులను కాపాడుచునాన్డు కొందరు 

పార్ణమునుగూరిచ్ ఆశ విడిచినను వారు మరల బాగుపడుదురు. 

యోబు 26:4 => నీవు ఎవనియెదుట మాటలను ఉచచ్రించితివి? ఎవని ఊపిరి నీలోనుండి 

బయలుదేరినది? 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  
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మీకా 2:11 => వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు, అబదిధ్కుడై దార్కాష్రసమును బటిట్యు మదయ్మును 

బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు వచిచ్నయెడల వాడే ఈ 

జనులకు పర్వకత్యగును. 

జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

వచనము 17 

ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక 

గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 
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1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:18 => మీకాయా యెహోవా మాట వినుడి, యెహోవా తన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడైయుండుటయు, పరమండల సైనయ్మంతయు ఆయన కుడిపర్కక్ను 

ఎడమపర్కక్ను నిలువబడుటయు నేను చూచితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:19 => ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి 

పడిపోవునటుల్ ఎవడు అతని పేర్రేపించునని యెహోవా అడుగగా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇంకొకడు ఆ 

విధముగాను పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:20 => అపుప్డు ఒక ఆతమ్వచిచ్ యెహోవా యెదుట నిలువబడి నేను అతని 

పేర్రేపించెదనని చెపప్గా యెహోవా దేనిచేతనని అతని నడిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:21 => అందుకు ఆ యాతమ్ నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్లందరి 

నోటను అబదధ్ములాడు ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా యెహోవా నీవు అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, 

పోయి ఆ పర్కారముగా చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:22 => యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించియునాన్డని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 
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2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1 => పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట 

సూచక కిర్యనైనను మహతాక్రయ్మునైనను చేసి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

1 రాజులు 22:6 => ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి 

యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు 

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

1 రాజులు 22:10 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని దగగ్రనునన్ విశాలసథ్లమందు గదెద్లమీద ఆసీనులైయుండి, 

పర్వకత్లందరును వారి సమక్షమందు పర్కటన చేయుచుండగా 

1 రాజులు 22:11 => కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుప కొముమ్లు చేయించుకొని వచిచ్ 

వీటిచేత నీవు సిరియనులను పొడిచి నాశనము చేతువని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:8 => అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని 

యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9 => అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

లూకా 2:1 => ఆ దినములలో సరవ్లోకమునకు పర్జాసంఖయ్ వార్యవలెనని కైసరు ఔగుసుత్ వలన 

ఆజఞ్ ఆయెను. 

రోమీయులకు 1:8 => మీ విశావ్సము సరవ్లోకమున పర్చురము చేయబడుచుండుటనుబటిట్, మొదట 

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 
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పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

యెషయా 34:1 => రాషట్రములారా, నాయొదద్కు వచిచ్ వినుడి జనములారా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుడి 

భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దానిలో పుటిట్నదంతయు వినును గాక. 

యెషయా 34:2 => యెహోవా కోపము సమసత్ జనములమీదికి వచుచ్చునన్ది వారి సరవ్ 

సైనయ్ములమీద ఆయన కోర్ధము వచుచ్చునన్ది ఆయన వారిని శపించి వధకు అపప్గించెను. 

యెషయా 34:3 => వారిలో చంపబడినవారు బయట వేయబడెదరు వారి శవములు కంపుకొటుట్ను 

వారి రకత్మువలన కొండలు కరగిపోవును. 

యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

యెషయా 34:5 => నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు 

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 

యెషయా 34:6 => యెహోవా ఖడగ్ము రకత్మయమగును అది కొర్వువ్చేత కపప్బడును 

గొఱఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటే ల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 

కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  

యెషయా 34:7 => వాటితోకూడ గురుపోతులును వృషభములును కోడెలును దిగిపోవుచునన్వి 

ఎదోమీయుల భూమి రకత్ముతో నానుచునన్ది వారి మనున్ కొర్వువ్తో బలిసియునన్ది.  

యెషయా 34:8 => అది యెహోవా పర్తిదండనచేయు దినము సీయోను వాయ్జెయ్మునుగూరిచ్న 

పర్తికార సంవతస్రము. 
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యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెషయా 63:2 => నీ వసత్రము ఎఱఱ్గా ఉనన్దేమి? నీ బటట్లు దార్క్షగానుగను తొర్కుక్చుండువాని 

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యెషయా 63:4 => పగతీరుచ్కొను దినము నా మనసుస్నకు వచెచ్ను విముకిత్ చేయదగిన 

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యెషయా 63:5 => నేను చూచి ఆశచ్రయ్పడితిని సహాయము చేయువాడొకడును లేకపోయెను 

ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త 

నాకాధారమాయెను.  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

యెహెజేక్లు 38:8 => చాలదినములైన తరువాత నీవు శిక్షనొందుదువు; సంవతస్రముల అంతములో 

నీవు ఖడగ్మునుండి తపిప్ంచుకొని, ఆ యా జనములలో చెదరిపోయి యెడతెగక పాడుగా ఉనన్ 

ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నివసించుటకై మరల సమకూరచ్బడిన జనులయొదద్కును, ఆ యా 

జనులలోనుండి రపిప్ంచబడి నిరభ్యముగా నివసించు జనులందరియొదద్కును నీవు వచెచ్దవు.  

యెహెజేక్లు 38:9 => గాలి వాన వచిచ్నటుల్ను మేఘము కమిమ్నటుల్ను నీవు దేశముమీదికి వచెచ్దవు, 

నీవును నీ సైనయ్మును నీతోకూడిన బహు జనమును దేశముమీద వాయ్పింతురు. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 
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యెహెజేక్లు 38:11 => నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని 

గార్మములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కారములును అడడ్గడియలును గవునులునులేని 

దేశముమీదికి పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 

యెహెజేక్లు 38:12 => వారిని దోచుకొని కొలల్సొముమ్గా పటుట్కొనుటకై, పూరవ్ము పాడై మరల 

నివసింపబడిన సథ్లములమీదికి తిరిగిపోయెదను, ఆ యా జనములలోనుండి సమకూరచ్బడి, 

పశువులును సరకులును గలిగి, భూమి నటట్నడుమ నివసించు జనులమీదికి తిరిగిపోయెదను. 

యోవేలు 3:11 => చుటుట్పటల్నునన్ అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి. యెహోవా, నీ 

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

యోవేలు 3:12 => నలుదికుక్లనునన్ అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను యెహోషాపాతు లోయలో 

ఆసీనుడనగుదును; అనయ్జనులు లేచి అచచ్టికి రావలెను 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

యోవేలు 3:14 => తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన యెహోవా దినము వచేచ్యునన్ది; తీరుప్కై 

జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడియునాన్రు. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

నిరగ్మకాండము 8:2 => నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్నియెడల ఇదిగో నేను నీ పొలిమేరలనిన్టిని 

కపప్లచేత బాధించెదను. 

యెహోషువ 8:16 => వారిని ఆతురముగా తరుముటకై హాయిలోనునన్ జనులందరు కూడుకొని 

యెహోషువను తరుముచు పటట్ణమునకు దూరముగా పోయిరి. 

యెహోషువ 9:2 => వారు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచిచ్రి. 

యెహోషువ 10:4 => లాకీషు రాజైన యాఫీయ యొదద్కును ఎగోల్ను రాజైన దెబీరు నొదద్కును 

వరత్మానము పంపెను. 
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యెహోషువ 11:5 => ఆ రాజులందరు కూడుకొని ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు 

మేరోము నీళల్యొదద్కు వచిచ్ దిగగా 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => యరొబాము బలిపీఠములకును దయయ్ములకును తాను 

చేయించిన దూడలకును యాజకులను ఏరప్రచుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:9 => కూషీయుడైన జెరహు వారిమీద దండెతిత్ వేయి వేల సైనయ్మును 

మూడువందల రథములను కూరుచ్కొని బయలుదేరి మారేషావరకు రాగా ఆసా అతనికి 

ఎదురుబోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => పర్వకత్లందరును ఆ పర్కారముగానే పర్వచించుచు యెహోవా 

రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి అపప్గించును, దానిమీదికి పోయి జయమొందుము అనిరి. 

యోబు 24:22 => ఆయన తన బలముచేతను బలవంతులను కాపాడుచునాన్డు కొందరు 

పార్ణమునుగూరిచ్ ఆశ విడిచినను వారు మరల బాగుపడుదురు. 

యోబు 26:4 => నీవు ఎవనియెదుట మాటలను ఉచచ్రించితివి? ఎవని ఊపిరి నీలోనుండి 

బయలుదేరినది? 

కీరత్నలు 56:2 => అనేకులు గరివ్ంచి నాతో పోరాడుచునాన్రు దినమెలల్ నాకొరకు పొంచియునన్వారు 

ననున్ మింగవలెనని యునాన్రు 

కీరత్నలు 105:30 => వారి దేశములో కపప్లు నిండెను అవి వారి రాజుల గదులలోనికి వచెచ్ను. 

యెషయా 54:15 => జనులు గుంపుకూడినను వారు నావలన కూడరు నీకు విరోధముగా 

గుంపుకూడువారు నీ పక్షపు వారగుదురు. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 
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యెహెజేక్లు 38:15 => ఉతత్రదికుక్న దూరముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి నీవును నీతోకూడ 

జనములనేకములును గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్ముగా కూడివచిచ్ 

యోవేలు 3:2 => అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్, యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, 

వారు ఆ యా దేశములలోనికి నా సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము 

పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పక్షమున అకక్డ నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యోవేలు 3:14 => తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన యెహోవా దినము వచేచ్యునన్ది; తీరుప్కై 

జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడియునాన్రు. 

మీకా 2:11 => వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు, అబదిధ్కుడై దార్కాష్రసమును బటిట్యు మదయ్మును 

బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు వచిచ్నయెడల వాడే ఈ 

జనులకు పర్వకత్యగును. 

జెఫనాయ్ 3:8 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్ వాకుక్ ఏదనగా నాకొరకు కనిపెటుట్డి, నేను లేచి యెర 

పటుట్కొను దినము కొరకు కనిపెటిట్యుండుడి, నా ఉగర్తను నాకోపాగిన్ అంతటిని వారిమీద 

కుమమ్రించుటకై అనయ్జనులను పోగు చేయుటకును గుంపులు గుంపులుగా రాజయ్ములను 

సమకూరుచ్టకును నేను నిశచ్యించుకొంటిని; నా రోషాగిన్చేత భూమియంతయు కాలిపోవును.  

జెకరాయ్ 12:3 => ఆ దినమందు నేను యెరూషలేమును సమసత్మైన జనులకు బరువైన 

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

జెకరాయ్ 14:1 => ఇదిగో యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, అందు మీయొదద్ దోచబడిన సొముమ్ 

పటట్ణములోనే విభాగింపబడును. 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 
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పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 6:17 => మీరు మామీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱఱ్పిలల్ ఉగర్తకును మముమ్ను 

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

వచనము 18 

అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును పుటెట్ను, పెదద్ భూకంపమును కలిగెను. మనుషుయ్లు 

భూమిమీద పుటిట్నది మొదలుకొని అటిట్ మహా భూకంపము కలుగలేదు, అది అంత గొపప్ది 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 
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మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

మారుక్ 13:33 => జాగర్తత్పడుడి; మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆ కాలమెపుప్డువచుచ్నో 

మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 
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మారుక్ 13:37 => నేను మీతో చెపుప్చునన్ది అందరితోను చెపుప్చునాన్ను; మెలకువగా 

నుండుడనెను. 

మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:38 => మరియు అతడు రెండవ జామున వచిచ్నను మూడవ జామున వచిచ్నను (ఏ 

దాసులు) మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధనుయ్లు. 

లూకా 12:39 => దొంగ యే గడియను వచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు 

మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని తెలిసికొనుడి. 

లూకా 12:40 => మీరు అనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుక మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 12:41 => అపుప్డు పేతురు పర్భువా, యీ ఉపమానము మాతోనే చెపుప్చునాన్వా 

అందరితోను చెపుప్చునాన్వా? అని ఆయననడుగగా 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

లూకా 12:43 => ఎవని పర్భువు వచిచ్, వాడు ఆలాగు చేయుచుండుట కనుగొనునో ఆ దాసుడు 

ధనుయ్డు. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:25 => పర్జలు విచచ్లవిడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో 

వారికి ఎగతాళి కలుగునటుల్ అహరోను విచచ్లవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెటిట్యుండెను. 

యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమానము వెలల్డియగును నేను 

పర్తిదండన చేయుచు నరులను మనిన్ంపను. 

యెహెజేక్లు 16:37 => నీవు సంభోగించిన నీ విటకాండర్నందరిని నీకిషుట్లైన వారినందరిని నీవు 

దేవ్షించువారినందరిని నేను పోగుచేయుచునాన్ను; వారిని నీ చుటుట్ పోగుచేసి సమకూరిచ్ వారికి నీ 

మానము కనబడునటుల్ నేను దాని బయలుపరచెదను. 

హోషేయ 2:3 => మీ తలిల్ పోకిరి చూపు చూడకయు దాని సత్నములకు పురుషులను చేరుచ్కొనకయు 

నుండునటుల్ మీరు ఆమెతో వాదించుడి; అది నాకు భారయ్ కాదు, నేను దానికి పెనిమిటిని కాను; 

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 

2 కొరిందీయులకు 5:3 => ఈ గుడారములోనునన్ మనము భారము మోసికొని మూలుగ్చునాన్ము. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 
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ఆదికాండము 38:23 => యూదా మనలను అపహాసయ్ము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని 

ఉంచుకొననిముమ్; ఇదిగో నేను ఈ మేకపిలల్ను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:19 => అటుల్ నడిజాము మొదటి కావలివారు ఉంచబడగానే గిదోయ్నును 

అతనితోనునన్ నూరుమందియు దండుపాళెము కొటట్కొనకు పోయి బూరలను ఊది తమ 

చేతులలోనునన్ కుండలను పగులగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఆహాజు యూదాదేశమును దిగంబరినిగా చేసి యెహోవాకు 

దోర్హము చేసియుండెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలు రాజైన ఆహాజు చేసినదానినిబటిట్ యూదావారిని 

హీనపరచెను. 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

విలాపవాకయ్ములు 4:21 => అతని నీడకిర్ందను అనయ్జనులమధయ్ను బర్దికెదమని మేమనుకొనన్వాడు 

పటట్బడెను. ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోముకుమారీ, సంతోషించుము ఉతస్హించుము ఈ 

గినెన్లోనిది తార్గుట నీ పాలవును నీవు దానిలోనిది తార్గి మతిత్లిల్ నినున్ దిగంబరినిగా చేసికొందువు  

మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మతత్యి 24:36 => అయితే ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ మాతర్మే 

(యెరుగును) గాని, యే మనుషుయ్డైనను పరలోకమందలి దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

మతత్యి 24:46 => యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఏ దాసుడు ఈలాగు చేయుచుండుట అతడు 

కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధనుయ్డు. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

లూకా 12:39 => దొంగ యే గడియను వచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు 

మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని తెలిసికొనుడి. 

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 
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లూకా 21:35 => ఆ దినము భూమియందంతట నివసించు వారందరిమీదికి అకసామ్తుత్గా వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

వచనము 19 

పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు కూలిపోయెను, తన 

తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని దానిని దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 
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పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:7 => నేను నీ దగగ్రకు యాబీను సేనాధిపతియైన సీసెరాను అతని రథములను 

అతని సైనయ్మను కీషోను ఏటియొదద్కు కూరిచ్ నీచేతికి అతనిని అపప్గించెదనని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యుండలేదా? అని దెబోరా చెపప్గా 

యోవేలు 3:9 => అనయ్జనులకు ఈ సమాచారము పర్కటన చేయుడి యుదధ్ము పర్తిషిఠ్ంచుడి, 

బలాఢుయ్లను రేపుడి, యోధులందరు సిదధ్పడి రావలెను. 

యోవేలు 3:10 => మీ కఱుఱ్లు చెడగొటిట్ ఖడగ్ములు చేయుడి, మీ పోటకతుత్లు చెడగొటిట్ ఈటెలు 

చేయుడి; బలహీనుడు నేను బలాఢుయ్డను అనుకొనవలెను. 

యోవేలు 3:11 => చుటుట్పటల్నునన్ అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి. యెహోవా, నీ 

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

యోవేలు 3:12 => నలుదికుక్లనునన్ అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను యెహోషాపాతు లోయలో 

ఆసీనుడనగుదును; అనయ్జనులు లేచి అచచ్టికి రావలెను 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

యోవేలు 3:14 => తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన యెహోవా దినము వచేచ్యునన్ది; తీరుప్కై 

జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడియునాన్రు. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 
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జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదోద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

యోహాను 5:2 => యెరూషలేములో గొఱఱ్ల దావ్రము దగగ్ర, హెబీర్ భాషలో బేతెసద్ అనబడిన యొక 

కోనేరు కలదు, దానికి అయిదు మంటపములు కలవు. 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళె ల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొ గ్తా అని పేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

నాయ్యాధిపతులు 5:19 => రాజులు వచిచ్ యుదధ్ము చేసిరి. మెగిదోద్ కాలువలయొదద్నునన్ తానాకులో 

కనాను రాజులు యుదధ్ము చేసిరి. 

2 రాజులు 23:29 => అతని దినములయందు ఐగుపుత్రాజైన ఫరోనెకో అషూష్రు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకై యూఫర్టీసునది దగగ్రకు వెళుల్చుండగా తనున్ ఎదురొక్నవచిచ్న రాజైన యోషీయాను 

మెగిదోద్ దగగ్ర కనుగొని అతని చంపెను. 

2 రాజులు 23:30 => అతని సేవకులు అతని శవమును రథముమీద ఉంచి, మెగిదోద్నుండి 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్ అతని సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. అపుప్డు దేశపు జనులు 

యోషీయా కుమారుడైన యెహోయాహాజును తీసికొని అతనికి పటాట్భిషేకముచేసి అతని తండిర్కి 

మారుగా అతనిని రాజుగానుంచిరి. 

జెకరాయ్ 12:11 => మెగిదోద్ను లోయలో హదదిమోమ్ను దగగ్ర జరిగిన పర్లాపము వలెనే ఆ దినమున 

యెరూషలేములో బహుగా పర్లాపము జరుగును. 
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2 రాజులు 10:21 => యెహూ ఇశార్యేలు దేశమంతటిలోనికి వరత్మానము పంపించగా 

బయలునకు మొర్కుక్ వారందరును వచిచ్రి, రానివాడు ఒకడును లేడు; వారు వచిచ్ బయలు గుడిలో 

పర్వేశింపగా ఎచచ్టను చోటులేకుండ బయలు గుడి ఈ తటుట్నుండి ఆ తటుట్వరకు నిండిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:29 => మరియు మనషీష్యుల పర్కక్నునన్ బేతెష్యాను దాని గార్మములు, 

తానాకు దాని గార్మములు, మెగిదోద్ దాని గార్మములు, దోరు దాని గార్మములు వారికుండెను, ఈ 

సథ్లములలో ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు సంతతివారు కాపురముండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:22 => అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము చేయగోరి, 

అతనియొదద్నుండి తిరిగిపోక మారువేషము ధరించుకొని, యెహోవా నోటి మాటలుగా పలుకబడిన 

నెకో మాటలను వినక మెగిదోద్ లోయయందు యుదధ్ము చేయవచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 38:15 => ఉతత్రదికుక్న దూరముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి నీవును నీతోకూడ 

జనములనేకములును గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్ముగా కూడివచిచ్ 

యోవేలు 3:2 => అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్, యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, 

వారు ఆ యా దేశములలోనికి నా సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము 

పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పక్షమున అకక్డ నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యోహాను 19:20 => యేసు సిలువ వేయబడిన సథ్లము పటట్ణమునకు సమీపమైయుండెను, అది 

హెబీర్ గీర్కు రోమా భాషలలో వార్యబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:40 => అతడు సెలవిచిచ్న తరువాత పౌలు మెటల్మీద నిలువబడి 

జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశచ్బద్ముగా ఉనన్పుప్డు అతడు హెబీర్ భాషలో ఇటల్నెను 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 
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వచనము 20 

పర్తి దీవ్పము పారిపోయెను, పరవ్తములు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 
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పర్కటన 15:5 => అటుతరువాత నేను చూడగా, సాక్షయ్పు గుడార సంబంధమైన ఆలయము 

పరలోకమందు తెరవబడెను.  

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

పర్కటన 10:6 => పరలోకమును అందులో ఉనన్వాటిని, భూమిని అందులో ఉనన్వాటిని, 

సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు 

ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని 

పర్కటన 10:7 => యేడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన 

దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్ పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను. 

పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

దానియేలు 12:8 => నేను వింటినిగాని గర్హింపలేకపోతిని నా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని 

నేనడుగగా 

దానియేలు 12:9 => అతడు ఈ సంగతులు అంతయ్కాలము వరకు మరుగుగా ఉండునటుల్ 

ముదిర్ంపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊరకుండుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 
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దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

దానియేలు 12:12 => వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దియైదు దినములు తాళుకొని 

కనిపెటుట్కొనువాడు ధనుయ్డు. 

దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

యిరిమ్యా 50:27 => దాని యెడల్నిన్టిని వధించుడి అవి వధకు పోవలెను అయోయ్, వారికి శర్మ వారి 

దినము ఆసనన్మాయెను వారి దండనకాలము వచెచ్ను.  

యెహెజేక్లు 9:11 => అపుప్డు అవిసెనారబటట్ ధరించుకొని లేఖకుని సిరాబుడిడ్ నడుమునకు 

కటుట్కొనినవాడు వచిచ్ నీవు నాకాజాఞ్పించినటుల్ నేను చేసితినని మనవి చేసెను.  

యెహెజేక్లు 39:8 => ఇదిగో అది వచుచ్చునన్ది, కలుగబోవుచునన్ది, నేను తెలియజేసిన 

సమయమున అది జరుగును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

హగగ్యి 2:21 => యూదా దేశపు అధికారియగు జెరుబాబ్బెలుతో ఇటల్నుము ఆకాశమును భూమిని 

నేను కంపింపజేయుచునాన్ను. 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 
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పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

వచనము 21 

అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ 

దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని దూషించిరి. 

Page  of 1371 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

1 సమూయేలు 7:10 => సమూయేలు దహనబలి అరిప్ంచుచుండగా ఫిలిషీత్యులు యుదధ్ము 

చేయుటకై ఇశార్యేలీయుల మీదికి వచిచ్రి. అయితే యెహోవా ఆ దినమున ఫిలిషీత్యులమీద మెండుగా 

ఉరుములు ఉరిమించి వారిని తారుమారు చేయగా వారు ఇశార్యేలీయులచేత ఓడిపోయిరి. 

1 రాజులు 19:11 => అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు 

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 
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యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

యోబు 9:5 => వాటికి తెలియకుండ పరవ్తములను తీసివేయువాడు ఆయనే ఉగర్తకలిగి వాటిని 

బోరల్దోయువాడు ఆయనే  

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

యెషయా 2:19 => యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 29:6 => ఉరుముతోను భూకంపముతోను మహా శబద్ముతోను సుడిగాలి తుపానులతోను 

దహించు అగిన్జావ్లలతోను సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని శికిష్ంచును. 

యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

యెషయా 42:15 => పరవ్తములను కొండలను పాడుచేయుదును వాటిమీది చెటుట్చేమలనిన్టిని 

ఎండిపోచేయుదును నదులను దీవ్పములుగా చేయుదును మడుగులను ఆరిపోచేయుదును. 

యెహెజేక్లు 38:19 => కాబటిట్ నేను రోషమును మహా రౌదర్మును గలిగినవాడనై యీలాగు 

పర్మాణము చేసితిని. ఇశార్యేలీయుల దేశములో మహాకంపము పుటుట్ను. 

యోవేలు 3:16 => యెహోవా సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు; యెరూషలేములోనుండి తన 

సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; భూమాయ్కాశములు వణకుచునన్వి. అయితే యెహోవా తన జనులకు 

ఆశర్యమగును, ఇశార్యేలీయులకు దురగ్ముగా ఉండును. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 
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పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

యోహాను 9:32 => పుటుట్ గుర్డిడ్వాని కనున్లెవరైన తెరచినటుట్ లోకము పుటిట్నపప్టినుండి 

వినబడలేదు. 

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 
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వచనము 1 

ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ నాతో మాటలాడుచు 

ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ 

నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 17:18 => మరియు నీవు చూచిన ఆ సతరీ భూరాజుల నేలు ఆ మహా పటట్ణమే. 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 
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పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 18:5 => దాని పాపములు ఆకాశమునంటుచునన్వి, దాని నేరములను దేవుడు జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు.  

యెషయా 49:26 => యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ 

విమోచకుడనియు మనుషుయ్లందరు ఎరుగునటుల్ నినున్ బాధపరచువారికి తమ సవ్మాంసము 

తినిపించెదను కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత మతుత్లైనటుట్గా తమ రకత్ముచేత వారు మతుత్లగుదురు.  
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యెషయా 51:17 => యెరూషలేమా, లెముమ్ లెముమ్ యెహోవా కోర్ధపాతర్ను ఆయన చేతినుండి 

పుచుచ్కొని తార్గినదానా, తూలిపడజేయు పాతర్లోనిదంతటిని తార్గినదానా, నిలువుము.  

యెషయా 51:18 => ఆమె కనిన కుమారులందరిలో ఆమెకు దారి చూపగలవాడెవడును 

లేకపోయెను. ఆమె పెంచిన కుమారులందరిలో ఆమెను చెయి పటుట్కొనువాడెవడును లేకపోయెను.  

యెషయా 51:19 => ఈ రెండు అపాయములు నీకు సంభవించెను నినున్ ఓదారచ్గలవాడెకక్డ 

ఉనాన్డు? పాడు నాశనము కరవు ఖడగ్ము నీకు పార్పిత్ంచెను, నేను నినెన్టుల్ ఓదారుచ్దును? నీ 

కుమారులు మూరిఛ్లిల్యునాన్రు దుపిప్ వలలో చికుక్పడినటుల్ వీధులనిన్టి చివరలలో వారు 

పడియునాన్రు.  

యెషయా 51:20 => యెహోవా కోర్ధముతోను నీ దేవుని గదిద్ంపుతోను వారు నిండియునాన్రు. 

యెషయా 51:21 => దార్కాష్రసము లేకయే మతుత్రాలవై శర్మపడినదానా, ఈ మాట వినుము.  

యెషయా 51:22 => నీ పర్భువగు యెహోవా తన జనుల నిమితత్ము వాయ్జెయ్మాడు నీ దేవుడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో తూలిపడజేయు పాతర్ను నా కోర్ధ పాతర్ను నీచేతిలోనుండి 

తీసివేసియునాన్ను నీవికను దానిలోనిది తార్గవు.  

యెషయా 51:23 => నినున్ బాధపరచువారి చేతిలో దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్ కిర్ందికి 

వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని 

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

యిరిమ్యా 25:15 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు ఈ కోర్ధపు 

మదయ్పాతర్ను నాచేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నినున్ పంపుచునన్ జనములనిన్టికి దాని తార్గింపుము. 

యిరిమ్యా 25:16 => వారు దాని తార్గి సొకిక్ సోలుచు నేను వారిమీదికి పంపుచునన్ ఖడగ్మునుబటిట్ 

వెఱి ఱ్వాండర్గుదురు. 

యిరిమ్యా 25:26 => సమీపమున ఉనన్వారేమి దూరమున ఉనన్వారేమి ఉతత్రదేశముల 

రాజులందరును భూమిమీదనునన్ రాజయ్ములనిన్యు దానిలోనిది తార్గుదురు; షేషకు రాజు వారి 

తరువాత తార్గును. 
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ఆదికాండము 8:1 => దేవుడు నోవహును అతనితోకూడ ఓడలో నునన్ సమసత్ జంతువులను సమసత్ 

పశువులను జాఞ్పకము చేసికొనెను. దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునటుల్ చేయుటవలన నీళుల్ 

తగిగ్పోయెను. 

కీరత్నలు 60:3 => నీ పర్జలకు నీవు కఠిన కారయ్ములు చేసితివి తూలునటుల్ చేయు మదయ్మును మాకు 

తార్గించితివి 

కీరత్నలు 74:18 => యెహోవా, శతుర్వులు నినున్ దూషణచేయుటను అవివేక పర్జలు నీ నామమును 

దూషించుటను మనసుస్నకు తెచుచ్కొనుము. 

కీరత్నలు 75:8 => యెహోవా చేతిలో ఒక పాతర్యునన్ది అందులోని దార్కాష్రసము పొంగుచునన్ది, 

అది సంబారముతో నిండియునన్ది ఆయన దానిలోనిది పోయుచునాన్డు భూమిమీదనునన్ 

భకిత్హీనులందరు మడిడ్తోకూడ దానిని పీలిచ్ మింగివేయవలెను.  

యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమానము వెలల్డియగును నేను 

పర్తిదండన చేయుచు నరులను మనిన్ంపను. 

యెషయా 59:18 => పర్తిదండనను వసత్రముగా వేసికొనెను ఆసకిత్ని పైవసత్రముగా ధరించుకొనెను 

వారి కిర్యలనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన శతుర్వులకు రౌదర్ము చూపును తన విరోధులకు 

పర్తికారము చేయును దీవ్పసుథ్లకు పర్తికారము చేయును.  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 44:21 => యూదాపటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను మీరును మీ 

పితరులును మీ రాజులును మీ యధిపతులును దేశపర్జలును ధూపము వేసిన సంగతి యెహోవా 

జాఞ్పకము చేసికొనలేదా? అదే గదా ఆయన మనసుస్నకు వచెచ్ను.  
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యిరిమ్యా 48:26 => మోయాబు యెహోవాకు విరోధముగా తనున్ తాను గొపప్చేసికొనెను దాని 

మతిత్లల్జేయుడి మోయాబు తన వమనములో పొరుల్చునన్ది అది అపహాసయ్మునొందును.  

యిరిమ్యా 51:6 => మీరు దాని దోషములలో పడి నశింపకుండునటుల్ బబులోనులోనుండి 

పారిపోవుడి మీ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుడి ఇది యెహోవాకు పర్తికారకాలము అది చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ ఆయన దానికి పర్తికారము చేయుచునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 21:23 => పర్మాణములు చేసికొనిన వారికి ఈ శకునము వయ్రథ్ముగా కనబడును; 

అయితే వారు పటట్బడునటుల్ వారు చేసికొనిన పాపమును అతడు వారి జాఞ్పకమునకు తెపిప్ంచును. 

యెహెజేక్లు 23:32 => అందులో పానము చేయవలసినది చాలయునన్ది గనుక ఎగతాళియు 

అపహాసయ్మును నీకు తటసిథ్ంచెను. 

యెహెజేక్లు 24:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ పటట్ణమునకు 

శర్మ, నేనును విసత్రించి కటెట్లు పేరచ్బోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 29:16 => ఇశార్యేలీయులు తాము చేసిన దోషము మనసుస్నకు తెచుచ్కొని వారితటుట్ 

తిరిగినయెడల ఐగుపీత్యులు ఇక వారికి ఆధారముగా ఉండరు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానై 

యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు.  

హోషేయ 8:13 => నా కరిప్ంపబడిన పశువులను వధించి వాటిని భుజించుదురు; అటిట్ 

బలులయందు యెహోవాకు ఇషట్ము లేదు, తవ్రలో ఆయన వారి దోషమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని 

వారి పాపములనుబటిట్ వారిని శికిష్ంచును; వారు మరల ఐగుపుత్నకు వెళల్వలసి వచెచ్ను. 

హోషేయ 9:7 => శికాష్దినములు వచేచ్యునన్వి; పర్తికార దినములు వచేచ్యునన్వి; తాము చేసిన 

విసాత్రమైన దోషమును తాము చూపిన విశేషమైన పగను ఎరిగినవారై తమ పర్వకత్లు అవివేకులనియు, 

దురాతమ్ననుసరించిన వారు వెఱి ఱ్వారనియు ఇశార్యేలువారు తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 12:2 => నేను యెరూషలేము చుటుట్నునన్ జనులకందరికి మతుత్ పుటిట్ంచు పాతర్గా 

చేయబోవుచునాన్ను; శతుర్వులు యెరూషలేమునకు ముటట్డివేయగా అది యూదా మీదికిని వచుచ్ను.  

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 
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మతత్యి 12:25 => ఆయన వారి తలంపులనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే విరోధముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్ము పాడైపోవును. తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడిన యే పటట్ణమైనను ఏ 

యిలల్యినను నిలువదు. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 

వచనము 2 

భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో మతుత్లైరి. 

పర్కటన 6:14 => మరియు ఆకాశమండలము చుటట్బడిన గర్ంథము వలెనై తొలగిపోయెను. పర్తి 

కొండయు పర్తి దీవ్పమును వాటివాటి సాథ్నములు తపెప్ను. 
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పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

యెషయా 2:14 => ఉనన్తపరవ్తములకనిన్టికిని ఎతత్యిన మెటల్కనిన్టికిని 

యెషయా 2:15 => ఉనన్తమైన పర్తిగోపురమునకును బురుజులుగల పర్తి కోటకును 

యెషయా 2:16 => తరీ ష్షు ఓడలకనిన్టికిని రమయ్మైన విచితర్ వసుత్వుల కనిన్టికిని ఆ దినము 

నియమింపబడియునన్ది. 

యెషయా 2:17 => అపుప్డు నరుల అహంకారము అణగదొర్కక్బడును మనుషుయ్ల గరవ్ము 

తగిగ్ంపబడును ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యిరిమ్యా 4:23 => నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; 

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 

యిరిమ్యా 4:24 => పరవ్తములను చూడగా అవి కంపించుచునన్వి కొండలనిన్యు కదులుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 4:25 => నేను చూడగా నరుడొకడును లేకపోయెను, ఆకాశపకుష్లనిన్యు 

ఎగిరిపోయియుండెను. 

కీరత్నలు 46:3 => వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగుకటిట్నను ఆ పొంగునకు పరవ్తములు 

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

యెహెజేక్లు 38:19 => కాబటిట్ నేను రోషమును మహా రౌదర్మును గలిగినవాడనై యీలాగు 

పర్మాణము చేసితిని. ఇశార్యేలీయుల దేశములో మహాకంపము పుటుట్ను. 

జెకరాయ్ 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడడ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 
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వచనము 3 

అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ నామములతో నిండుకొని, 

యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

నిరగ్మకాండము 9:24 => ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన పిడుగులును బహు 

బలమైనవాయెను. ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి 

కలుగలేదు. 

నిరగ్మకాండము 9:25 => ఆ వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట మనుషుయ్లనేమి జంతువులనేమి 

బయటనునన్ది యావతుత్ను నశింపచేసెను. వడగండుల్ పొలములోని పర్తి కూరను చెడగొటెట్ను, 

పొలములోని పర్తి చెటుట్ను విరుగగొటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:26 => అయితే ఇశార్యేలీయులునన్ గోషెను దేశములో మాతర్ము వడగండుల్ 

పడలేదు. 

యెహోషువ 10:11 => మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి బేత  హోరోనుకు దిగిపోవు 

తోర్వను పారిపోవుచుండగా, వారు అజేకాకు వచుచ్వరకు యెహోవా ఆకాశమునుండి గొపప్ 
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వడగండల్ను వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత చనిపోయిరి. ఇశార్యేలీయులు కతిత్వాత 

చంపిన వారికంటె ఆ వడగండల్చేత చచిచ్నవారు ఎకుక్వ మందియయిరి. 

యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  

యెహెజేక్లు 38:21 => నా పరవ్తములనిన్టిలో అతనిమీదికి ఖడగ్ము రపిప్ంచెదను, పర్తివాని 

ఖడగ్ము వాని సహోదరునిమీద పడును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 38:22 => తెగులు పంపి హతయ్ కలుగజేసి అతనిమీదను అతని సైనయ్పు వారిమీదను 

అతనితో కూడిన జనములనేకములమీదను పర్ళయమైన వానను పెదద్ వడగండల్ను అగిన్గంధకములను 

కురిపించి నేను అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

ఆదికాండము 4:13 => అందుకు కయీను నా దోషశిక్ష నేను భరింపలేనంత గొపప్ది. 
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నిరగ్మకాండము 9:22 => యెహోవా నీ చెయియ్ ఆకాశమువైపు చూపుము; ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను పొలముల కూరలనిన్టిమీదను వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతట 

పడునని మోషేతో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 38:23 => ఆపతాక్లము కొరకును యుదధ్ము కొరకును యుదధ్దినము కొరకును నేను 

దాచియుంచిన వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

కీరత్నలు 105:32 => ఆయన వారిమీద వడగండల్ వాన కురిపించెను. వారి దేశములో అగిన్జావ్లలు 

పుటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

యెషయా 28:17 => నేను నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ 

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 
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పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

వచనము 4 

ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను 

అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ 

కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 
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వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

పర్కటన 17:7 => ఆ దూత నాతో ఇటల్నెను నీవేల ఆశచ్రయ్పడితివి? యీ సతరీనిగూరిచ్న మరమ్మును, 

ఏడు తలలును పది కొముమ్లును గలిగి దాని మోయుచునన్ కూర్రమృగమునుగూరిచ్న మరమ్మును నేను 

నీకు తెలిపెదను. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

పర్కటన 17:10 => మరియు ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదుగురు కూలిపోయిరి, ఒకడునాన్డు, 

కడమవాడు ఇంకను రాలేదు, వచిచ్నపుప్డు అతడు కొంచెము కాలముండవలెను. 

పర్కటన 17:11 => ఉండినదియు ఇపుప్డు లేనిదియునైన యీ కూర్రమృగము ఆ యేడుగురితో 

పాటు ఒకడునై యుండి, తానే యెనిమిదవ రాజగుచు నాశనమునకు పోవును.  

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 
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పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 17:15 => మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన 

జలములు పర్జలను, జన సమూహములను, జనములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని 

సూచించును. 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

పర్కటన 21:9 => అంతట ఆ కడపటి యేడు తెగుళల్తో నిండిన యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ 

యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ ఇటు రముమ్, పెండిల్కుమారెత్ను, అనగా గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ 

భారయ్ను నీకు చూపెదనని నాతొ చెపిప్ 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

పర్కటన 21:15 => ఆ పటట్ణమును దాని గుమమ్ములను పార్కారమును కొలుచుటకై నాతో 

మాటలాడువానియొదద్ బంగారు కొలకఱఱ్ యుండెను. 

లూకా 9:30 => మరియు ఇదద్రు పురుషులు ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి, వారు మోషే ఏలీయా 

అనువారు. 
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లూకా 24:32 => అపుప్డు వారు ఆయన తోర్వలో మనతో మాటలాడుచు లేఖనములను మనకు 

బోధపరచుచునన్పుప్డు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 

పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 
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పర్కటన 17:15 => మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన 

జలములు పర్జలను, జన సమూహములను, జనములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని 

సూచించును. 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

యెషయా 57:3 => మంతర్పర్యోగపు కొడుకులారా, వయ్భిచార సంతానమా, వేశాయ్ సంతానమా, 

మీరకక్డికి రండి.  

నహూము 3:4 => చకక్నిదానవై వేశయ్వై చిలల్ంగితనమందు జాఞ్నము గలదానవై జారతవ్ముచేసి 

జనాంగములమీద చిలల్ంగితనము జరిగించి సంసారములను అమిమ్వేసినదానా, 

నహూము 3:5 => నీవు చేసిన అధిక జారతవ్మునుబటిట్ సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే నేను నీకు విరోధినైయునాన్ను, నీచెంగులు నీ ముఖము మీదికెతిత్ జనములకు నీ మానమును 

రాజయ్ములకు నీ యవమానమును నేను బయలుపరతును. 

పర్కటన 17:15 => మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన 

జలములు పర్జలను, జన సమూహములను, జనములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని 

సూచించును. 

యిరిమ్యా 51:13 => విసాత్రజలములయొదద్ నివసించుదానా, నిధుల సమృదిధ్గలదానా, నీ అంతము 

వచిచ్నది అనాయ్యలాభము నీకిక దొరకదు.  

నిరగ్మకాండము 34:15 => ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసికొనకుండ జాగర్తత్పడుము; వారు 

ఇతరుల దేవతలతో వయ్భిచరించి ఆ దేవతలకు బలి అరిప్ంచుచునన్పుప్డు ఒకడు నినున్ పిలిచినయెడల 

నీవు వాని బలిదర్వయ్మును తినకుండ చూచుకొనుము. 
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లేవీయకాండము 17:7 => వారు వయ్భిచారులై అనుసరించుచు వచిచ్న దయయ్ముల పేరట 

వధించినటుల్ ఇకమీదట తమ బలిపశువులను వధింపరాదు. ఇది వారి తర తరములకు వారికి 

నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 24:7 => నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు 

జలములయొదద్ నివసించును అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము 

అధికమైనదగును. 

నాయ్యాధిపతులు 2:17 => తమ పితరులు యెహోవా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచిన మారగ్మునుండి 

తవ్రగా తొలగిపోయి యితర దేవతలతో వయ్భిచరించి వాటికి నమసక్రించిరి; తమ పితరులు ఆ 

ఆజఞ్లను అనుసరించినటుల్ వారు నడవకపోయిరి. 

2 సమూయేలు 22:5 => మృతుయ్వుయొకక్ అలలు ననున్ చుటుట్కొనగను వరదపొరుల్వలె భకిత్హీనులు 

నా మీదికి వచిచ్ ననున్ బెదరించగను  

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

కీరత్నలు 73:27 => నినున్ విసరిజ్ంచువారు నశించెదరు నినున్ విడిచి వయ్భిచరించువారి నందరిని నీవు 

సంహరించెదవు. 

కీరత్నలు 106:39 => తమ కిర్యలవలన వారు అపవితుర్లైరి తమ నడవడిలో వయ్భిచరించినవారైరి. 

కీరత్నలు 124:4 => జలములు మనలను ముంచివేసియుండును పర్వాహము మన 

పార్ణములమీదుగా పొరిల్ పారియుండును 

కీరత్నలు 137:8 => పాడు చేయబడబోవు బబులోను కుమారీ, నీవు మాకు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నీకు 

పర్తికారము చేయువాడు ధనుయ్డు  

సామెతలు 23:28 => దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది పొంచియుండును అది 

బహుమందిని విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 

యెషయా 13:1 => ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు బబులోనుగూరిచ్ పర్తయ్క్షమైన దేవోకిత్ 
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యెషయా 17:12 => ఓహో బహు జనములు సముదర్ముల ఆరాభ్టమువలె ఆరభ్టించును. 

జనములు పర్వాహజలముల ఘోషవలె ఘోషించును 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యెషయా 57:5 => మసత్చా వృక్షములను చూచి పచచ్ని పర్తిచెటుట్ కిర్ందను కామము 

రేపుకొనువారలారా, లోయలలో రాతిసందులకిర్ంద పిలల్లను చంపువారలారా,  

యిరిమ్యా 47:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జలములు ఉతత్రదికుక్నుండి పొరిల్ 

వరదలై మనుషుయ్లు మొఱఱ్పెటుట్నటుల్గాను దేశనివాసులందరు అంగలారుచ్నటుల్ గాను, దేశముమీదను 

అందునన్ సమసత్ముమీదను పటట్ణముమీదను దానిలో నివసించు వారిమీదను పర్వహించును. 

యిరిమ్యా 51:25 => సరవ్భూమిని నశింపజేయు నాశనపరవ్తమా, నేను నీకు విరోధిని ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. నేను నీమీదికి నా చేయి చాపి శిలలపైనుండి నినున్ కిర్ందికి దొరలించుదును 

చిచుచ్పెటిట్న కొండవలె ఉండజేయుదును.  

యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడడ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:30 => నీ హృదయమెంత బలహీనమాయెను! సిగుగ్మాలిన వేశాయ్కిర్యలైన 

వీటిననిన్టిని జరిగించుటకై 

యెహెజేక్లు 24:8 => కావున నా కోర్ధము రానిచిచ్, నేను పర్తికారము చేయునటుల్ అది చిందించిన 

రకత్ము కపప్బడకుండ దానిని వటిట్బండమీద నేనుండనిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 30:19 => నేను ఐగుపీత్యులకు శిక్ష విధింపగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు 

తెలిసికొందురు. 
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యెహెజేక్లు 31:4 => నీళుల్ండుటవలన అది మికిక్లి గొపప్దాయెను, లోతైన నది ఆధారమైనందున 

అది మికిక్లి యెతుత్గా పెరిగెను, అది యుండుచోటున ఆ నది కాలువలు పారుచు పొలములోను 

చెటల్నిన్టికిని పర్వహించెను. 

దానియేలు 11:38 => అతడు తన పితరులెరుగని దేవతను, అనగా పార్కారముల దేవతను వారి 

దేవతకు మారుగా ఘనపరచును; బంగారును వెండిని విలువగల రాళల్ను మనోహరమైన వసుత్వులను 

అరిప్ంచి, ఆ దేవతను ఘనపరచును. 

హోషేయ 1:2 => మొదట యెహోవా హోషేయ దావ్రా ఈ మాట సెలవిచెచ్ను జనులు యెహోవాను 

విసరిజ్ంచి బహుగా వయ్భిచరించి యునాన్రు గనుక నీవు పోయి, వయ్భిచారము చేయు సతరీని పెండాల్డి, 

వయ్భిచారము వలల్ పుటిట్న పిలల్లను తీసికొనుము అని ఆయన హోషేయకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

హోషేయ 2:5 => అది నాకు అనన్పానములను గొఱఱ్బొచుచ్ను జనుపనారయు తైలమును 

మదయ్మును ఇచిచ్న నా విటకాండర్ను నేను వెంటాడుదుననుకొనుచునన్ది. 

మీకా 7:10 => నా శతుర్వు దాని చూచును. నీ దేవుడైన యెహోవా యెకక్డనని నాతో అనినది 

అవమానము నొందును, అది నా కండల్కు అగపడును, ఇపుప్డు అది వీధిలోనునన్ బురదవలె 

తొర్కక్బడును. 

నహూము 2:8 => కటట్బడినపప్టినుండి నీనెవె పటట్ణము నీటికొలనువలె ఉండెను; దాని జనులు 

పారిపోవుచునాన్రు; నిలువుడి నిలువుడి అని పిలిచినను తిరిగిచూచు వాడొకడును లేడు. 

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

జెకరాయ్ 5:7 => అపుప్డు సీసపుబిళల్ను తీయగా కొలతూములో కూరుచ్నన్ యొక సతరీ కనబడెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 
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పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

పర్కటన 17:7 => ఆ దూత నాతో ఇటల్నెను నీవేల ఆశచ్రయ్పడితివి? యీ సతరీనిగూరిచ్న మరమ్మును, 

ఏడు తలలును పది కొముమ్లును గలిగి దాని మోయుచునన్ కూర్రమృగమునుగూరిచ్న మరమ్మును నేను 

నీకు తెలిపెదను. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

వచనము 5 

దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును భూమిలోని ఏహయ్మైన 

వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 
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పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 51:7 => బబులోను యెహోవా చేతిలో సరవ్భూమికి మతుత్ కలిగించు బంగారుపాతర్యై 

యుండెను. దానిచేతి మదయ్మును అనయ్జనులు తార్గి మతిత్లిల్యునాన్రు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16 => యెహోవా మోషేతో యిటల్నెను ఇదిగో నీవు నీ పితరులతో 

పండుకొనబోవుచునాన్వు. ఈ జనులు లేచి, యెవరి దేశమున తాము చేరి వారినడుమ నుందురో ఆ 

జనులమధయ్ను వయ్భిచారులై, ఆ అనుయ్ల దేవతల వెంట వెళిల్ ననున్ విడిచి, నేను వారితో చేసిన 

నిబంధనను మీరుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 18:24 => అందుకతడు నేను చేయించిన నా దేవతలను నేను పర్తిషిఠ్ంచిన 

యాజకుని మీరు పటుట్కొని పోవుచునాన్రే, యిక నాయొదద్ ఏమియునన్ది? నీకేమి కావలెననుచునాన్రే, 

అదేమనన్మాట అనగా 

యోబు 21:7 => భకిత్హీనులు ఏల బర్దుకుదురు? వారు వృదుధ్లై బలాభివృదిధ్ ఏల నొందుదురు? 

యోబు 24:22 => ఆయన తన బలముచేతను బలవంతులను కాపాడుచునాన్డు కొందరు 

పార్ణమునుగూరిచ్ ఆశ విడిచినను వారు మరల బాగుపడుదురు. 

సామెతలు 5:3 => జారసతరీ పెదవులనుండి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు నూనెకంటెను 

నునుపైనవి 

సామెతలు 23:28 => దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది పొంచియుండును అది 

బహుమందిని విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 

యెషయా 23:17 => డెబబ్ది సంవతస్రముల అంతమున యెహోవా తూరును దరిశ్ంచును అది 

వేశయ్జీతమునకు మరల భూమిమీదనునన్ సమసత్ లోక రాజయ్ములతో వయ్భిచారము చేయును.  

యిరిమ్యా 4:30 => దోచుకొనబడినదానా, నీవేమి చేయుదువు? రకత్ వరణ్వసత్రములు కటుట్కొని సువరణ్ 

భూషణములు ధరించి కాటుకచేత నీ కనున్లు పెదద్విగా చేసికొనుచునాన్వే; నినున్ నీవు 

అలంకరించుకొనుట వయ్రథ్మే; నీ విటకాండుర్ నినున్ తృణీకరించుదురు, వారే నీ పార్ణము 

తీయజూచుచునాన్రు. 
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దానియేలు 3:2 => రాజగు నెబుకదెన్జరు అధిపతులను సేనాధిపతులను సంసాథ్నాధిపతులను 

మంతుర్లను ఖజానాదారులను ధరమ్శాసత్ర విధాయకులను నాయ్యాధిపతులను సంసాథ్నములలో 

ఆధికయ్ము వహించిన వారినందరిని సమకూరుచ్టకును, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు రపిప్ంచుటకును దూతలను పంపించగా 

హోషేయ 1:2 => మొదట యెహోవా హోషేయ దావ్రా ఈ మాట సెలవిచెచ్ను జనులు యెహోవాను 

విసరిజ్ంచి బహుగా వయ్భిచరించి యునాన్రు గనుక నీవు పోయి, వయ్భిచారము చేయు సతరీని పెండాల్డి, 

వయ్భిచారము వలల్ పుటిట్న పిలల్లను తీసికొనుము అని ఆయన హోషేయకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

నహూము 3:19 => నీకు తగిలిన దెబబ్ బహు చెడడ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్ ఎవడును 

చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ వినువారందరు నీ 

విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.  

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 
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పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

వచనము 6 

మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట 

చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 21:10 => ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, 

యెరూషలేము అను పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి 

దిగివచుచ్ట నాకు చూపెను. 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

2 రాజులు 2:16 => అతనితో ఇటల్నిరి ఇదిగో నీ దాసులమైన మాయొదద్ ఏబదిమంది 

బలముగలవారునాన్రు; మా మీద దయయుంచి నీ గురువును వెదకుటకు వారిని పోనిముమ్; యెహోవా 

ఆతమ్ అతనిని ఎతిత్ యొక పరవ్తము మీదనైనను లోయయందైనను వేసి యుండునేమో అని మనవి 

చేయగా అతడు ఎవరిని పంపవదద్నెను. 
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యెహెజేక్లు 3:12 => అంతలో ఆతమ్ ననెన్తిత్కొనిపోగా యెహోవా పర్భావమునకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక అను శబద్మొకటి ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలుకుట 

నేను వింటిని. 

యెహెజేక్లు 8:3 => మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా 

ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్ , నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా 

యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో 

ననున్ దించెను. 

యెహెజేక్లు 11:24 => తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో 

నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన 

దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

పరమగీతము 8:5 => తన పిర్యునిమీద ఆనుకొని అరణయ్మారగ్మున వచుచ్నది ఎవతె? 

జలద్రువృక్షము కిర్ంద నేను నినున్ లేపితిని అచచ్ట నీ తలిల్కి నీవలన పర్సవవేదన కలిగెను నినున్ కనిన 

తలిల్ యిచచ్టనే పర్సవవేదన పడెను. 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 
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వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

పర్కటన 17:18 => మరియు నీవు చూచిన ఆ సతరీ భూరాజుల నేలు ఆ మహా పటట్ణమే. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 
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దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

పర్కటన 17:10 => మరియు ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదుగురు కూలిపోయిరి, ఒకడునాన్డు, 

కడమవాడు ఇంకను రాలేదు, వచిచ్నపుప్డు అతడు కొంచెము కాలముండవలెను. 

పర్కటన 17:11 => ఉండినదియు ఇపుప్డు లేనిదియునైన యీ కూర్రమృగము ఆ యేడుగురితో 

పాటు ఒకడునై యుండి, తానే యెనిమిదవ రాజగుచు నాశనమునకు పోవును.  

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 
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పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

సామెతలు 7:10 => అంతట వేశాయ్వేషము వేసికొనిన కపటముగల సతరీ ఒకతె వానిని ఎదురొక్న 

వచెచ్ను. 

యెషయా 47:5 => కలీద్యుల కుమారీ, మౌనముగానుండి చీకటిలోనికి పొముమ్ రాజయ్ములకు 

దొరసానియని యికమీదట జనులు నినున్గూరిచ్ చెపప్రు. 

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షుఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

జెకరాయ్ 6:2 => మొదటి రథమునకు ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములు, రెండవ రథమునకు నలల్ని గుఱఱ్ములు, 

లూకా 2:27 => అంతట ధరమ్శాసత్ర పదధ్తి చొపుప్న ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండుర్లు 

శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:36 => ఈ దినములకు మునుపు థూదా లేచి తానొక గొపప్వాడనని 

చెపుప్కొనెను; ఇంచుమించు ననూన్రుమంది మనుషుయ్లు వానితో కలిసికొనిరి, వాడు చంపబడెను, 

వానికి లోబడిన వారందరును చెదరి వయ్రుథ్లైరి. 
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పర్కటన 6:4 => అపుప్డు ఎఱఱ్నిదైన వేరొక గుఱఱ్ము బయలువెళెళ్ను; మనుషుయ్లు ఒకని ఒకడు 

చంపుకొనునటుల్ భూలోకములో సమాధానము లేకుండ చేయుటకు ఈ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానికి 

అధికార మియయ్బడెను; మరియు అతనికి ఒక పెదద్ ఖడగ్మియయ్బడెను 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

వచనము 7 

ఆ దూత నాతో ఇటల్నెను నీవేల ఆశచ్రయ్పడితివి? యీ సతరీనిగూరిచ్న మరమ్మును, ఏడు తలలును పది 

కొముమ్లును గలిగి దాని మోయుచునన్ కూర్రమృగమునుగూరిచ్న మరమ్మును నేను నీకు తెలిపెదను. 

పర్కటన 18:7 => అది నేను రాణినిగా కూరుచ్ండు దానను, నేను విధవరాలను కాను, దుఃఖము 

చూడనే చూడనని తన మనసుస్లో అనుకొనెను గనుక, అది తనున్తాను ఎంతగా గొపప్చేసికొని 

సుఖభోగములను అనుభవించెనో అంతగా వేదనను దుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

దానియేలు 11:38 => అతడు తన పితరులెరుగని దేవతను, అనగా పార్కారముల దేవతను వారి 

దేవతకు మారుగా ఘనపరచును; బంగారును వెండిని విలువగల రాళల్ను మనోహరమైన వసుత్వులను 

అరిప్ంచి, ఆ దేవతను ఘనపరచును. 
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పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

యిరిమ్యా 51:7 => బబులోను యెహోవా చేతిలో సరవ్భూమికి మతుత్ కలిగించు బంగారుపాతర్యై 

యుండెను. దానిచేతి మదయ్మును అనయ్జనులు తార్గి మతిత్లిల్యునాన్రు.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => కాగా వాడు తన సొంతకాలమందు బయలుపరచబడవలెనని వానిని 

అడడ్గించునది ఏదో అది మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడడ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడడ్గించును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:17 => వారి హేయకిర్యలను, కఱఱ్తోను రాతితోను వెండితోను 

బంగారముతోను చేయబడినవారి విగర్హములను మీరు చూచితిరిగదా. 

1 రాజులు 14:24 => మరియు పురుషగాములు సహా దేశమందుండిరి. ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు చేయు హేయకిర్యల పర్కారముగా యూదావారును 

చేయుచు వచిచ్రి. 

2 రాజులు 21:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనములు చేసినటుల్ హేయకిర్యలు చేయుచు వచెచ్ను. 

యెషయా 66:3 => ఎదుద్ను వధించువాడు నరుని చంపువానివంటివాడే గొఱఱ్పిలల్ను బలిగా 

అరిప్ంచువాడు కుకక్ మెడను విరుచువానివంటివాడే నైవేదయ్ము చేయువాడు పందిరకత్ము 

అరిప్ంచువాని వంటివాడే ధూపము వేయువాడు బొమమ్ను సుత్తించువానివంటివాడే. వారు 

తమకిషట్మైనటుల్గా తోర్వలను ఏరప్రచుకొనిరి వారి యసహయ్మైన పనులు తమకే యిషట్ముగాఉనన్వి. 

యెహెజేక్లు 20:30 => కావున ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పితరుల రీతిని మీరును అపవితుర్లైతిరే వారు పెటుట్కొనిన విగర్హములను 

అనుసరించుచు మీరును వయ్భిచారులైతిరే;  

హోషేయ 9:10 => అరణయ్ములో దార్క్షపండుల్ దొరికినటుల్ ఇశార్యేలువారు నాకు దొరికిరి; 

చిగురుపెటుట్ కాలమందు అంజూరపు చెటుట్మీద తొలి ఫలము దొరికినటుల్ మీ పితరులు నాకు దొరికిరి. 

అయితే వారు బయలెప్యోరు నొదద్కు వచిచ్ ఆ లజా జ్కరమైన దేవతకు తముమ్ను తాము 

అపప్గించుకొనిరి; తాము మోహించిన దానివలెనే వారు హేయులైరి. 
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ఎజార్ 9:11 => వారు మీరు సవ్తంతిర్ంచుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల అపవితర్తచేతను వారు 

చేయు అసహయ్మైన వాటిచేతను అపవితర్మాయెను, వారు జరిగించిన అసహయ్మైన వాటిచేత ఆ దేశము 

నలుదికుక్ల నిండినదాయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:9 => దాని యపవితర్త దాని చెంగులమీదనునన్ది దాని కడవరి సిథ్తిని అది 

జాఞ్పకముచేసికొనక యుండెను అది ఎంతోవింతగా హీనదశ చెందినది దాని నాదరించువాడొకడును 

లేకపోయెను. యెహోవా, శతుర్వులు అతిశయిలుల్టచేత నాకు కలిగిన శర్మను దృషిట్ంచుము.  

యెహెజేక్లు 24:11 => తరువాత దానికి తగిలిన మషుట్ను మడిడ్యు పోవునటుల్ అది వేడియై మెరుగు 

పటుట్వరకు వటిట్చటిట్ పొయియ్మీదనే యుంచుము. 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

యెహోషువ 1:14 => మీ భారయ్లును మీ పిలల్లును మీ ఆసిత్యు యొరాద్ను అవతల మోషే మీకిచిచ్న 

యీ దేశమున నివసింపవలెను గాని, పరాకర్మవంతులును శూరులునైన మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై 

మీ సహోదరులకు ముందుగా 

నాయ్యాధిపతులు 8:26 => మిదాయ్ను రాజుల ఒంటి మీదనునన్ చందర్హారములు కరణ్భూషణములు 

ధూమర్ వరణ్పు బటట్లు గాకను, ఒంటెల మెడలనునన్ గొలుసులు గాకను, అతడు అడిగిన బంగారు 

పోగుల యెతుత్ వెయియ్నిన్ ఏడువందల తులముల బంగారము. గిదోయ్ను దానితో ఒక ఏఫోదును 

చేయించుకొని తన పటట్ణమైన ఒఫార్లో దాని ఉంచెను. 

Page  of 1405 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:8 => పర్వకత్యైన ఓదేదు పర్వచించిన యీ మాటలు ఆసా వినినపుప్డు 

అతడు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యూదా బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటినుండియు, ఎఫార్యిము మనయ్ములో 

తాను పటుట్కొనిన పటట్ణములలోనుండియు హేయములైన విగర్హములనిన్టిని తీసివేసి, యెహోవా 

మంటపము ఎదుటనుండు యెహోవా బలిపీఠమును మరల కటిట్ంచి 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యిరిమ్యా 4:30 => దోచుకొనబడినదానా, నీవేమి చేయుదువు? రకత్ వరణ్వసత్రములు కటుట్కొని సువరణ్ 

భూషణములు ధరించి కాటుకచేత నీ కనున్లు పెదద్విగా చేసికొనుచునాన్వే; నినున్ నీవు 

అలంకరించుకొనుట వయ్రథ్మే; నీ విటకాండుర్ నినున్ తృణీకరించుదురు, వారే నీ పార్ణము 

తీయజూచుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  
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యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

దానియేలు 2:32 => ఆ పర్తిమ యొకక్ శిరసుస్ మేలిమి బంగారుమయమైనదియు,దాని రొముమ్ను 

భుజములును వెండివియు, దాని ఉదరమును తొడలును ఇతత్డివియు, 

హబకూక్కు 2:19 => కఱఱ్నుచూచి మేలుకొమమ్నియు, మూగరాతిని చూచి లెమమ్నియు చెపుప్వానికి 

శర్మ; అది ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను పూత పూయబడెను గాని 

దానిలో శావ్సమెంతమాతర్మును లేదు. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 
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పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

వచనము 8 

నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది అగాధజలములోనుండి పైకి 

వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ 

మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగముండెను గాని యిపుప్డు 

లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యెషయా 3:9 => వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. తమ పాపమును మరుగుచేయక 

సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొనియునాన్రు వారికి శర్మ 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడడ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడడ్గించును. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 
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2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరుఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

యిరిమ్యా 51:47 => రాబోవు దినములలో నేను బబులోనుయొకక్ చెకిక్న విగర్హములను 

శికిష్ంతును దాని దేశమంతయు అవమానము నొందును జనులు హతులై దాని మధయ్ను కూలెదరు 
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యిరిమ్యా 51:48 => దానిని పాడుచేయువారు ఉతత్రదికుక్నుండి దానియొదద్కు వచుచ్చునాన్రని 

ఆకాశమును భూమియు వాటిలోని సమసత్మును బబులోను గతినిగూరిచ్ సంతోషించును ఇదే 

యెహోవా వాకుక్  

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:25 => వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను; వాటి 

మీదనునన్ వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక దానిని 

తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:25 => అయితే వారు తమ పితరుల దేవునిమీద తిరుగుబాటుచేసి, దేవుడు 

తమ ముందర నాశనముచేసిన జనసమూహముల దేవతలతో వయ్భిచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:8 => పర్వకత్యైన ఓదేదు పర్వచించిన యీ మాటలు ఆసా వినినపుప్డు 

అతడు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యూదా బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటినుండియు, ఎఫార్యిము మనయ్ములో 
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తాను పటుట్కొనిన పటట్ణములలోనుండియు హేయములైన విగర్హములనిన్టిని తీసివేసి, యెహోవా 

మంటపము ఎదుటనుండు యెహోవా బలిపీఠమును మరల కటిట్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

కీరత్నలు 87:4 => రహబును ఐగుపుత్ బబులోనును నాకు పరిచయులని నేను తెలియజెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిషీత్య తూరు కూషులను చూడుము వీరు అచచ్ట జనిమ్ంచిరని యందురు. 

కీరత్నలు 137:8 => పాడు చేయబడబోవు బబులోను కుమారీ, నీవు మాకు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నీకు 

పర్తికారము చేయువాడు ధనుయ్డు  

పరమగీతము 5:7 => పటట్ణములో తిరుగు కావలివారు నాకెదురుపడి ననున్కొటిట్ గాయపరచిరి 

పార్కారముమీది కావలివారు నా పైవసత్రమును దొంగిలించిరి.  

యెషయా 24:10 => నిరాకారమైన పటట్ణము నిరూమ్లము చేయబడెను ఎవడును పర్వేశింపకుండ 

పర్తి యిలుల్ మూయబడియునన్ది. 

యెషయా 41:24 => మీరు మాయాసంతానము మీ కారయ్ము శూనయ్ము మిముమ్ను కోరుకొనువారు 

హేయులు. 

యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  

యిరిమ్యా 50:12 => మీ తలిల్ బహుగా సిగుగ్పడును మిముమ్ను కనన్ది తెలల్బోవును ఇదిగో అది 

జనములనిన్టిలో అతినీచ జనమగును అది యెడారియు ఎండినభూమియు అడవియు నగును.  

యిరిమ్యా 50:14 => ఆమె యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసినది. విలుల్ తొర్కుక్వారలారా, 

మీరందరు బబులోనునకు విరోధముగా దాని చుటుట్ యుదధ్పంకుత్లు తీరుచ్డి ఎడతెగక దానిమీద 

బాణములు వేయుడి  
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యిరిమ్యా 50:38 => నీళల్కు ఎదద్డి తగులును అవి ఇంకిపోవును అది చెకక్బడిన విగర్హములుగల 

దేశము జనులు భీకర పర్తిమలనుబటిట్ పిచిచ్చేషట్లు చేయుదురు.  

యెహెజేక్లు 16:15 => అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున 

నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు పర్తి వానితో బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన వానితోనెలల్ పోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:35 => కాబటిట్ వేశాయ్, యెహోవా మాట ఆలకింపుము 

యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

హోషేయ 1:2 => మొదట యెహోవా హోషేయ దావ్రా ఈ మాట సెలవిచెచ్ను జనులు యెహోవాను 

విసరిజ్ంచి బహుగా వయ్భిచరించి యునాన్రు గనుక నీవు పోయి, వయ్భిచారము చేయు సతరీని పెండాల్డి, 

వయ్భిచారము వలల్ పుటిట్న పిలల్లను తీసికొనుము అని ఆయన హోషేయకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:36 => ఈ దినములకు మునుపు థూదా లేచి తానొక గొపప్వాడనని 

చెపుప్కొనెను; ఇంచుమించు ననూన్రుమంది మనుషుయ్లు వానితో కలిసికొనిరి, వాడు చంపబడెను, 

వానికి లోబడిన వారందరును చెదరి వయ్రుథ్లైరి. 

గలతీయులకు 4:26 => అయితే పైనునన్ యెరూషలేము సవ్తంతర్ముగా ఉనన్ది; అది మనకు తలిల్. 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 
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1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

1 పేతురు 5:13 => బబులోనులో మీవలె నేరప్రచబడిన ఆమెయు, నా కుమారుడైన మారుక్ను, 

మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

వచనము 9 

ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ యేడు కొండలు; 
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పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

పర్కటన 18:22 => నీ వరత్కులు భూమిమీద గొపప్ పర్భువులై యుండిరి; జనములనిన్యు నీ 

మాయమంతర్ములచేత మోసపోయిరి; కావున వైణికుల యొకక్యు, గాయకుల యొకక్యు, 

పిలల్నగోర్వి ఊదువారి యొకక్యు బూరలు ఊదువారి యొకక్యు శబద్ము ఇక ఎనన్డును నీలో 

వినబడదు. మరి ఏ శిలప్మైన చేయు శిలిప్ యెవడును నీలో ఎంతమాతర్మును కనబడడు, తిరుగటి 

ధవ్ని యిక ఎనన్డును నీలో వినబడదు, 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 
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దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

కీరత్నలు 44:22 => నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము వధింపబడుచునాన్ము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని 

మేము ఎంచబడుచునాన్ము  
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కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 79:3 => ఒకడు నీళుల్పోసినటుల్ యెరూషలేముచుటుట్ వారి రకత్ము పారబోసియునాన్రు 

వారిని పాతిపెటుట్వారెవరును లేరు.  

కీరత్నలు 94:5 => యెహోవా చూచుటలేదు యాకోబు దేవుడు విచారించుటలేదు అనుకొని 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

కీరత్నలు 137:8 => పాడు చేయబడబోవు బబులోను కుమారీ, నీవు మాకు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నీకు 

పర్తికారము చేయువాడు ధనుయ్డు  

సామెతలు 25:26 => కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగగ్యు నీతిమంతుడు దుషుట్నికి 

లోబడుటయు సమానములు. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

పరమగీతము 5:7 => పటట్ణములో తిరుగు కావలివారు నాకెదురుపడి ననున్కొటిట్ గాయపరచిరి 

పార్కారముమీది కావలివారు నా పైవసత్రమును దొంగిలించిరి.  

యెషయా 14:4 => నీ బాధను నీ పర్యాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాసయ్మును కొటిట్వేసి 

యెహోవా నినున్ విశర్మింపజేయు దినమున నీవు బబులోను రాజునుగూరిచ్ అపహాసయ్పు గీతము ఎతిత్ 

యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎటుల్ నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పటట్ణము ఎటుల్ 

నాశనమాయెను?  

యెషయా 24:10 => నిరాకారమైన పటట్ణము నిరూమ్లము చేయబడెను ఎవడును పర్వేశింపకుండ 

పర్తి యిలుల్ మూయబడియునన్ది. 

Page  of 1416 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యెషయా 29:9 => జనులారా, తేరి చూడుడి విసమ్యమొందుడి మీ కండల్ను చెడగొటుట్కొనుడి 

గుర్డిడ్వారగుడి దార్కాష్రసము లేకయే వారు మతుత్లైయునాన్రు మదయ్పానము చేయకయే 

తూలుచునాన్రు.  

యెషయా 49:26 => యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ 

విమోచకుడనియు మనుషుయ్లందరు ఎరుగునటుల్ నినున్ బాధపరచువారికి తమ సవ్మాంసము 

తినిపించెదను కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత మతుత్లైనటుట్గా తమ రకత్ముచేత వారు మతుత్లగుదురు.  

యెషయా 51:23 => నినున్ బాధపరచువారి చేతిలో దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్ కిర్ందికి 

వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని 

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

యెహెజేక్లు 22:25 => ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ 

చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను 

దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 

యెహెజేక్లు 24:6 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ 

పటట్ణమునకు శర్మ; మడిడ్గల కుండా, మానకుండ మడిడ్గలిగియుండు కుండా, నీకు శర్మ; చీటి దాని 

వంతున పడలేదు, వండినదానిని ముకక్వెంబడి ముకక్గా దానిలోనుండి తీసికొనిరముమ్. 

యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 
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దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

హోషేయ 4:2 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుటయు అబదధ్మాడుటయు హతయ్ చేయుటయు 

దొంగిలించుటయు వయ్భిచరించుటయు వాడుకయెయ్ను; జనులు కనన్ము వేసెదరు, మానక నరహతయ్ 

చేసెదరు. 

హబకూక్కు 2:12 => నరహతయ్ చేయుటచేత పటట్ణమును కటిట్ంచువారికి శర్మ; దుషట్తవ్ము 

జరిగించుటచేత కోటను సాథ్పించు వారికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 14:11 => వాడతని తల పళె ల్ములోపెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దానికిచెచ్ను; ఆమె తన తలిల్యొదద్కు 

దాని తీసికొనివచెచ్ను. 

మతత్యి 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 
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చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడడ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

పర్కటన 6:4 => అపుప్డు ఎఱఱ్నిదైన వేరొక గుఱఱ్ము బయలువెళెళ్ను; మనుషుయ్లు ఒకని ఒకడు 

చంపుకొనునటుల్ భూలోకములో సమాధానము లేకుండ చేయుటకు ఈ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానికి 

అధికార మియయ్బడెను; మరియు అతనికి ఒక పెదద్ ఖడగ్మియయ్బడెను 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 
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పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

వచనము 10 

మరియు ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదుగురు కూలిపోయిరి, ఒకడునాన్డు, కడమవాడు ఇంకను 

రాలేదు, వచిచ్నపుప్డు అతడు కొంచెము కాలముండవలెను. 
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పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 
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నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడడ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడడ్గించును. 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

1 యోహాను 3:13 => సహోదరులారా, లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 
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పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

వచనము 11 

ఉండినదియు ఇపుప్డు లేనిదియునైన యీ కూర్రమృగము ఆ యేడుగురితో పాటు ఒకడునై యుండి, 

తానే యెనిమిదవ రాజగుచు నాశనమునకు పోవును.  

పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 
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పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:9 => ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 17:11 => ఉండినదియు ఇపుప్డు లేనిదియునైన యీ కూర్రమృగము ఆ యేడుగురితో 

పాటు ఒకడునై యుండి, తానే యెనిమిదవ రాజగుచు నాశనమునకు పోవును.  

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 
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పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 14:12 => దేవుని ఆజఞ్లను యేసునుగూరిచ్న విశావ్సమును గైకొనుచునన్ పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ 

ఇందులో కనబడును. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 

పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 
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పర్కటన 14:19 => కాగా ఆ దూత తన కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనునన్ దార్క్షపండల్ను 

కోసి, దేవుని కోపమను దార్క్షల పెదద్ తొటిట్లో వేసెను 

పర్కటన 14:20 => ఆ దార్క్షలతొటిట్ పటట్ణమునకు వెలుపట తొర్కక్బడెను; నూరు కోసుల దూరము 

గుఱఱ్ముల కళెళ్ము మటుట్కు దార్క్షల తొటిట్లోనుండి రకత్ము పర్వహించెను. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 
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పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => కాగా వాడు తన సొంతకాలమందు బయలుపరచబడవలెనని వానిని 

అడడ్గించునది ఏదో అది మీరెరుగుదురు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడడ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడడ్గించును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 
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పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 

యెషయా 4:3 => సీయోనులో శేషించినవారికి యెరూషలేములో నిలువబడినవానికి అనగా జీవము 

పొందుటకై యెరూషలేములో దాఖలైన పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు. 

దానియేలు 3:7 => సకలజనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ సుంఫోనీయ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు వినబడగా ఆ జనులును దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడువారును సాగిలపడి, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు 

నమసాక్రము చేసిరి. 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

2 తిమోతి 1:9 => మన కిర్యలనుబటిట్ కాక తన సవ్కీయ సంకలప్మును బటిట్యు, 

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 
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2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 17:7 => ఆ దూత నాతో ఇటల్నెను నీవేల ఆశచ్రయ్పడితివి? యీ సతరీనిగూరిచ్న మరమ్మును, 

ఏడు తలలును పది కొముమ్లును గలిగి దాని మోయుచునన్ కూర్రమృగమునుగూరిచ్న మరమ్మును నేను 

నీకు తెలిపెదను. 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 
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నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

వచనము 12 

నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును పొందలేదు గాని యొక 

గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

పర్కటన 13:18 => బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక 

మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు. 

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:8 => నేను వింటినిగాని గర్హింపలేకపోతిని నా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని 

నేనడుగగా 

దానియేలు 12:9 => అతడు ఈ సంగతులు అంతయ్కాలము వరకు మరుగుగా ఉండునటుల్ 

ముదిర్ంపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊరకుండుమని చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడడ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 
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మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:7 => ఆ దూత నాతో ఇటల్నెను నీవేల ఆశచ్రయ్పడితివి? యీ సతరీనిగూరిచ్న మరమ్మును, 

ఏడు తలలును పది కొముమ్లును గలిగి దాని మోయుచునన్ కూర్రమృగమునుగూరిచ్న మరమ్మును నేను 

నీకు తెలిపెదను. 

పర్కటన 17:18 => మరియు నీవు చూచిన ఆ సతరీ భూరాజుల నేలు ఆ మహా పటట్ణమే. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

వచనము 13 
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వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు అపప్గింతురు. 

యెషయా 23:15 => ఒక రాజు ఏలుబడిలో జరిగినటుల్ తూరు ఆ దినమున డెబబ్ది సంవతస్రములు 

మరవబడును డెబబ్ది సంవతస్రములైన తరువాత వేశయ్ల కీరత్నలో ఉనన్టుల్ జరుగును, ఏమనగా  

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

వచనము 14 

వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును రాజులకు రాజునై 

యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, నమమ్కమైనవారై 

యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 
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మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

వచనము 15 

మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన జలములు పర్జలను, 

జన సమూహములను, జనములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సూచించును. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 
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దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 

దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 

బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 2:42 => పాదముల వేర్ళుల్ కొంతమటుట్నకు ఇనుపవిగాను కొంతమటుట్నకు మటిట్విగాను 

ఉనన్టుల్ ఆ రాజయ్ము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయములో నీరసముగాను ఉండును. 

దానియేలు 2:43 => ఇనుమును బురదయు మిళితమై యుండుట తమరికి కనబడెను; అటువలె 

మనుషయ్జాతులు మిళితములై యినుము మటిట్తో అతకనటుల్ వారు ఒకరితో ఒకరు పొసగక 

యుందురు. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 
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దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

జెకరాయ్ 1:18 => అపుప్డు నేను తేరిచూడగా నాలుగు కొముమ్లు కనబడెను. 

జెకరాయ్ 1:19 => ఇవి ఏమిటివని నేను నాతో మాటలాడుచునన్ దూతనడుగగా అతడు ఇవి 

యూదావారిని ఇశార్యేలువారిని యెరూషలేము నివాసులను చెదరగొటిట్న కొముమ్లనెను. 

జెకరాయ్ 1:20 => యెహోవా నలుగురు కంసాలులను నాకు కనుపరచగా 

జెకరాయ్ 1:21 => వీరేమి చేయబోవుచునాన్రని నేనడిగినందుకు ఆయన ఎవడును తల యెతత్కుండ 

యూదావారిని చెదరగొటిట్న కొముమ్లు ఇవే. అయితే వాటిని భయపెటుట్టకును, యూదా 

దేశసుథ్లనందరిని చెదరగొటుట్టకై వారిమీద బలాతాక్రము జరిగించిన అనయ్జనుల కొముమ్లను 

పడగొటుట్టకును వీరు వచిచ్యునాన్రని నాకు సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:19 => రాజులు వచిచ్ యుదధ్ము చేసిరి. మెగిదోద్ కాలువలయొదద్నునన్ తానాకులో 

కనాను రాజులు యుదధ్ము చేసిరి. 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 48:4 => రాజులు కూడిరి వారు ఏకముగా కూడివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యెషయా 13:3 => నాకు పర్తిషిఠ్తులైనవారికి నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను నా కోపము 

తీరుచ్కొనవలెనని నా పరాకర్మశాలురను పిలిపించియునాన్ను నా పర్భావమునుబటిట్ హరిష్ంచువారిని 

పిలిపించియునాన్ను. 
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యెషయా 19:2 => నేను ఐగుపీత్యులమీదికి ఐగుపీత్యులను రేపెదను సహోదరులమీదికి 

సహోదరులు పొరుగువారిమీదికి పొరుగువారు లేచుదురు పటట్ణముతో పటట్ణము యుదధ్ము చేయును 

రాజయ్ముతో రాజయ్ము యుదధ్ము చేయును  

యెషయా 33:1 => దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు 

వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు 

దోచుకొనబడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు.  

యిరిమ్యా 28:14 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులందరును బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు దాసులు కావలెనని వారి 

మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచితిని గనుక వారు అతనికి దాసులగుదురు, భూజంతువులను కూడ నేను 

అతనికి అపప్గించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 30:14 => నీ సేన్హితులందరు నినున్ మరచియునాన్రు, వారు నినున్గూరిచ్ విచారింపరు. 

యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడడ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 

యెహెజేక్లు 23:9 => కావున దాని విటకాండర్కు నేను దానిని అపప్గించియునాన్ను, అది 

మోహించిన అషూష్రువారికి దానిని అపప్గించియునాన్ను. 

దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 

బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 
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దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

ఓబధాయ్ 1:7 => నీతో సంధిచేసినవారు నినున్ తమ సరిహదుద్ వరకు పంపివేయుదురు; నీతో 

సమాధానముగా ఉనన్వారు నినున్ మోసపుచిచ్ నీకు బలాతాక్రము చేయుదురు; వారు నీ యనన్ము తిని 

నీకొరకు ఉరి యొడుడ్దురు; ఎదోమునకు వివేచన లేకపోయెను. 

జెకరాయ్ 12:3 => ఆ దినమందు నేను యెరూషలేమును సమసత్మైన జనులకు బరువైన 

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

జెకరాయ్ 14:13 => ఆ దినమున యెహోవా వారిలో గొపప్ కలోల్లము పుటిట్ంపగా వారందరు 

ఒకరికొకరు విరోధులై ఒకరిమీద నొకరు పడుదురు. 

మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  
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పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

వచనము 16 

నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని 

దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 
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యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 4:30 => దోచుకొనబడినదానా, నీవేమి చేయుదువు? రకత్ వరణ్వసత్రములు కటుట్కొని సువరణ్ 

భూషణములు ధరించి కాటుకచేత నీ కనున్లు పెదద్విగా చేసికొనుచునాన్వే; నినున్ నీవు 

అలంకరించుకొనుట వయ్రథ్మే; నీ విటకాండుర్ నినున్ తృణీకరించుదురు, వారే నీ పార్ణము 

తీయజూచుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 28:14 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులందరును బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు దాసులు కావలెనని వారి 

మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచితిని గనుక వారు అతనికి దాసులగుదురు, భూజంతువులను కూడ నేను 

అతనికి అపప్గించియునాన్ను. 
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విలాపవాకయ్ములు 1:2 => రాతిర్యందు అది బహుగా ఏడుచ్చునన్ది కనీన్రు దాని చెంపలమీద 

కారుచునన్ది దాని విటకాండర్ందరిలో దాని నోదారుచ్వాడొకడును లేడు దాని చెలికాండర్ందరు దాని 

మోసపుచిచ్రి వారు దానికి శతుర్వులైరి.  

యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడడ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 

యెహెజేక్లు 23:9 => కావున దాని విటకాండర్కు నేను దానిని అపప్గించియునాన్ను, అది 

మోహించిన అషూష్రువారికి దానిని అపప్గించియునాన్ను. 

దానియేలు 3:3 => ఆ యధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును మంతుర్లును 

ఖజానాదారులును ధరమ్శాసత్రవిధాయకులును నాయ్యాధిపతులును సంసాథ్నములలో ఆధికయ్ము 

వహించిన వారందరును రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు కూడివచిచ్, 

రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యెదుట నిలుచుండిరి.  

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 11:44 => అంతట తూరుప్నుండియు ఉతత్రమునుండియు వరత్మానములు వచిచ్ యతని 

కలతపరచును గనుక అతాయ్గర్హము కలిగి అనేకులను పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును 

అతడు బయలుదేరును. 

లూకా 23:12 => అంతకు ముందు హేరోదును పిలాతును ఒకనికొకడు శతుర్వులై యుండి ఆ 

దినముననే యొకనికొకడు మితుర్లైరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

వచనము 17 

దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ రాజయ్మును ఆ మృగమునకు 

అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 8:6 => అంతట ఏడు బూరలు పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు ఊదుటకు 

సిదధ్పడిరి. 

పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 
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పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 
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దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 11:9 => అతడు దకిష్ణ దేశపు రాజు దేశములో జొరబడి మరలి తన రాజయ్మునకు 

వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

దానియేలు 11:24 => అతడు సమాధాన కేష్మముగల దేశమునకు వచిచ్, తన పితరులు కాని తన 

పితరుల పితరులు గాని చేయని దానిని చేయును; ఏదనగా అచచ్ట ఆసిత్ని, దోపుడు సొముమ్ను, 

ధనమును విభజించి తనవారికి పంచిపెటుట్ను. అంతట కొంతకాలము పార్కారములను పటుట్కొనుటకు 

కుటర్చేయును 

దానియేలు 11:25 => అతడు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని, దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకు తన బలమును సిదధ్పరచి, తన మనసుస్ను రేపుకొనును గనుక దకిష్ణ దేశపు రాజు గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మహా బలము గలవాడై యుదధ్మునకు సిదధ్పడును. అతడు దకిష్ణ దేశపు 

రాజునకు విరోధమైన ఉపాయములు చేయనుదేద్శించినందున ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.  

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 
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మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

పర్కటన 6:13 => పెదద్ గాలిచేత ఊగులాడు అంజూరపు చెటుట్నుండి అకాలపు కాయలు రాలినటుట్ 

ఆకాశ నక్షతర్ములు భూమిమీద రాలెను. 

పర్కటన 6:14 => మరియు ఆకాశమండలము చుటట్బడిన గర్ంథము వలెనై తొలగిపోయెను. పర్తి 

కొండయు పర్తి దీవ్పమును వాటివాటి సాథ్నములు తపెప్ను. 

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషుఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

పర్కటన 6:16 => బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 6:17 => మీరు మామీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱఱ్పిలల్ ఉగర్తకును మముమ్ను 

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 21:8 => నీ హసత్ము నీ శతుర్వులందరిని చికిక్ంచుకొనును నీ దకిష్ణహసత్ము నినున్ 

దేవ్షించువారిని చికిక్ంచుకొనును. 
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కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 21:10 => భూమిమీద నుండకుండ వారి గరభ్ఫలమును నీవు నాశనము చేసెదవు నరులలో 

నుండకుండ వారి సంతానమును నశింపజేసెదవు. 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 21:12 => నీవు వారిని వెనుకకు తిర్పిప్వేసెదవు నీ వింటి నారులను బిగించి వారిని 

ముఖముమీద కొటుట్దువు. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

యిరిమ్యా 50:44 => చిరకాల నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములోనుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును నేనెవని ఏరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను ననున్ పోలియునన్వాడై ననున్ 

ఆకేష్పణచేయువాడేడి?ననున్ ఎదిరింపగల కాపరి ఏడి? 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 

కీరత్నలు 136:2 => దేవదేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:3 => పర్భువుల పర్భువునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును.  

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

సామెతలు 8:16 => నావలన అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన నాయ్యాధిపతులందరును 

పర్భుతవ్ము చేయుదురు. 

దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

1 తిమోతి 6:15 => శీర్మంతుడును అదివ్తీయుడునగు సరావ్ధిపతి యుకత్కాలములయందు ఆ 

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

Page  of 1448 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

కీరత్నలు 149:5 => భకుత్లు ఘనతనొంది పర్హరిష్ంచుదురు గాక వారు సంతోషభరితులై తమ 

పడకలమీద ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక.  

కీరత్నలు 149:6 => వారినోట దేవునికి చేయబడు ఉతాస్హసోత్తర్ములునన్వి. 

కీరత్నలు 149:7 => అనయ్జనులకు పర్తిదండన చేయుటకును పర్జలను శికిష్ంచుటకును 

కీరత్నలు 149:8 => గొలుసులతో వారి రాజులను ఇనుప సంకెళల్తో వారి ఘనులను 

బంధించుటకును 

కీరత్నలు 149:9 => విధింపబడిన తీరుప్ వారిమీద నడుపుటకును వారిచేతిలో రెండంచులుగల 

ఖడగ్మునన్ది. ఆయన భకుత్లకందరికి ఘనత యిదే యెహోవాను సుత్తించుడి.  

యిరిమ్యా 1:15 => ఇదిగో నేను ఉతత్రదికుక్ననునన్ రాజయ్ముల సరవ్వంశసుథ్లను పిలిచెదను, వారు 

వచిచ్ పర్తివాడును యెరూషలేము గుమమ్ములలోను, యెరూషలేము చుటుట్నునన్ పార్కారములనిన్టికి 

ఎదురుగాను, యూదాపటట్ణములనిన్టికి ఎదురుగాను తమ సింహాసనములను సాథ్పింతురు.  

యిరిమ్యా 1:19 => వారు నీతో యుదధ్ముచేతురు గాని నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు 

తోడైయునన్ందున వారు నీపైని విజయము పొందజాలరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

మీకా 5:8 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు అనయ్జనుల మధయ్ను అనేక జనములలోను 

అడవిమృగములలో సింహమువలెను, ఎవడును విడిపింపకుండ లోపలికి చొచిచ్ గొఱఱ్ల మందలను 

తొర్కిక్ చీలుచ్ కొదమసింహమువలెను ఉందురు. 

మీకా 5:9 => నీ హసత్ము నీ విరోధులమీద ఎతత్బడి యుండునుగాక, నీ శతుర్వులందరు 

నశింతురుగాక. 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళిల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

రోమీయులకు 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదధ్మునకు పోవునపుప్డు, తనున్ దండులో చేరుచ్కొనిన వానిని 

సంతోషపెటట్వలెనని యీ జీవన వాయ్పారములలో చికుక్కొనడు. 

హెబీర్యులకు 3:1 => ఇందువలన, పరలోక సంబంధమైన పిలుపులో పాలుపొందిన పరిశుదధ్ 

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

హెబీర్యులకు 3:2 => దేవుని యిలల్ంతటిలో మోషే నమమ్కముగా ఉండినటుట్, ఈయన కూడ తనున్ 

నియమించిన వానికి నమమ్కముగా ఉండెను. 
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1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:3 => కాబటిట్ నీవు ఎవడు భయపడి వణకుచునాన్డో వాడు తవ్రపడి గిలాదు 

కొండ విడిచి తిరిగివెళల్వలెనని జనులు వినునటుల్గా పర్కటించుమని గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. అపుప్డు 

జనులలోనుండి ఇరువది రెండువేలమంది తిరిగివెళిల్పోయిరి. 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

ఎజార్ 7:12 => రాజైన అరత్హషసత్, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రమందు శాసిత్యు యాజకుడునైన 

ఎజార్కు కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యోబు 12:19 => యాజకులను వసత్రహీనులనుగాచేసి వారిని తోడుకొనిపోవును సిథ్రముగా 

నాటుకొనినవారిని ఆయన పడగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 
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కీరత్నలు 74:23 => నీమీదికి లేచువారి అలల్రి నితయ్ము బయలుదేరుచునన్ది. నీ విరోధులు చేయు 

గలల్తుత్ను మరువకుము. 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 106:5 => నీ సావ్సథ్య్మైనవారితో కూడికొని యాడునటుల్ నీ పర్జలయందు నీకునన్ 

దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము నాకు దరశ్నమిచిచ్ ననున్ రకిష్ంపుము.  

కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

కీరత్నలు 137:8 => పాడు చేయబడబోవు బబులోను కుమారీ, నీవు మాకు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నీకు 

పర్తికారము చేయువాడు ధనుయ్డు  

కీరత్నలు 149:9 => విధింపబడిన తీరుప్ వారిమీద నడుపుటకును వారిచేతిలో రెండంచులుగల 

ఖడగ్మునన్ది. ఆయన భకుత్లకందరికి ఘనత యిదే యెహోవాను సుత్తించుడి.  

యెషయా 24:21 => ఆ దినమున యెహోవా ఉనన్త సథ్లమందునన్ ఉనన్త సథ్ల సమూహమును 

భూమిమీదనునన్ భూరాజులను దండించును 

యెషయా 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

యెషయా 40:10 => ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా పర్భువగు యెహోవా తానే 

శకిత్సంపనున్డై వచుచ్ను ఆయన ఇచుచ్ బహుమానము ఆయనయొదద్నునన్ది ఆయన చేయు 

పర్తికారము ఆయనకు ముందుగా నడచుచునన్ది.  

యెషయా 43:20 => నేను ఏరప్రచుకొనిన పర్జలు తార్గుటకు అరణయ్ములో నీళుళ్ పుటిట్ంచుచునాన్ను 

ఎడారిలో నదులు కలుగజేయుచునాన్ను అడవి జంతువులును అడవి కుకక్లును నిపుప్కోళుల్ను ననున్ 

ఘనపరచును  

యెషయా 48:12 => యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశార్యేలూ, నాకు చెవియొగిగ్ వినుము. నేనే 

ఆయనను నేను మొదటివాడను కడపటివాడను 
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యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

మీకా 2:13 => పార్కారములు పడగొటుట్వాడు వారికి ముందుగా పోవును, వారు గుమమ్మును 

పడగొటిట్ దాని దావ్రా దాటిపోవుదురు, వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును, యెహోవా వారికి 

నాయకుడుగా ఉండును.  
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మీకా 5:5 => ఆయన సమాధానమునకు కారకుడగును, అషూష్రు మన దేశములో చొరబడి మన 

నగరులలో పర్వేశింపగా వాని నెదిరించుటకు మేము ఏడుగురు గొఱఱ్ల కాపరులను ఎనమండుగురు 

పర్ధానులను నియమింతుము. 

జెకరాయ్ 3:2 => సాతానూ, యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా 

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 

జెకరాయ్ 9:13 => యూదావారిని నాకు విలుల్గా వంచుచునాన్ను, ఎఫార్యిము వారిని బాణములుగా 

చేయుచునాన్ను. సీయోనూ, నీ కుమారులను రేపుచునాన్ను, శూరుడు ఖడగ్ము పర్యోగించునటుల్ నేను 

నినున్ పర్యోగింతును. గేర్కీయులారా, సీయోను కుమారులను మీమీదికి రేపుచునాన్ను. 

జెకరాయ్ 10:4 => వారిలోనుండి మూలరాయి పుటుట్ను, మేకును యుదధ్పువిలుల్ను వారిచేత కలుగును, 

బాధించువాడు వారిలోనుండి బయలుదేరును, 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

లూకా 23:12 => అంతకు ముందు హేరోదును పిలాతును ఒకనికొకడు శతుర్వులై యుండి ఆ 

దినముననే యొకనికొకడు మితుర్లైరి. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

రోమీయులకు 1:6 => ఈయన నామము నిమితత్ము సమసత్ జనులు విశావ్సమునకు 

విధేయులగునటుల్ ఈయనదావ్రా మేము కృపను అపొసత్లతవ్మును పొందితివిు.  

రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:24 => మిముమ్ను పిలుచువాడు నమమ్కమైనవాడు గనుక ఆలాగు చేయును. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 
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పర్కటన 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 

పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 6:2 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు 

విలుల్పటుట్కొని కూరుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను; అతడు జయించుచు, 

జయించుటకు బయలువెళె ల్ను. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 
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పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

వచనము 18 

మరియు నీవు చూచిన ఆ సతరీ భూరాజుల నేలు ఆ మహా పటట్ణమే. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 65:7 => ఆయనే సముదర్ముల ఘోషను వాటి తరంగముల ఘోషను అణచువాడు జనముల 

అలల్రిని చలాల్రుచ్వాడు.  

కీరత్నలు 93:3 => వరదలు ఎలుగెతెత్ను యెహోవా, వరదలు ఎలుగెతెత్ను వరదలు తమ అలలను 

హోరెతుత్నటుల్ చేయుచునన్వి 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషుఠ్డు  
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యెషయా 8:7 => కాగా పర్భువు బలమైన యూఫర్టీసు నది విసాత్ర జలములను, అనగా అషూష్రు 

రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంచును; అవి దాని కాలువలనిన్టిపైగా పొంగి 

ఒడుడ్లనిన్టిమీదను పొరిల్పారును. 

యెషయా 8:8 => అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ్ పొరిల్ పర్వహించును; అవి కుతికల లోతగును. 

ఇమామ్నుయేలూ, పకిష్ తన రెకక్లు విపుప్నపప్టివలె దాని రెకక్ల వాయ్పకము నీ దేశ వైశాలయ్మంతటను 

వాయ్పించును.  

యిరిమ్యా 51:13 => విసాత్రజలములయొదద్ నివసించుదానా, నిధుల సమృదిధ్గలదానా, నీ అంతము 

వచిచ్నది అనాయ్యలాభము నీకిక దొరకదు.  

యిరిమ్యా 51:42 => సముదర్ము బబులోనుమీదికి వచెచ్ను ఆమె దాని తరంగములధవ్నితో 

నిండుకొనెను. 

యిరిమ్యా 51:55 => యెహోవా బబులోనును పాడుచేయుచునాన్డు దాని మహాఘోషను 

అణచివేయుచునాన్డు వారి తరంగములు పర్వాహజలములవలె ఘోషించుచునన్వి వారి ఆరాభ్టము 

వినబడుచునన్ది.  

పర్కటన 10:11 => అపుప్డు వారు నీవు పర్జలనుగూరిచ్యు, జనములనుగూరిచ్యు, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడువారినిగూరిచ్యు, అనేకమంది రాజులనుగూరిచ్యు మరల పర్వచింప నగతయ్మని 

నాతో చెపిప్రి. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 
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పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 24:7 => నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు 

జలములయొదద్ నివసించును అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము 

అధికమైనదగును. 

2 సమూయేలు 22:5 => మృతుయ్వుయొకక్ అలలు ననున్ చుటుట్కొనగను వరదపొరుల్వలె భకిత్హీనులు 

నా మీదికి వచిచ్ ననున్ బెదరించగను  

2 సమూయేలు 22:17 => ఉనన్తసథ్లములనుండి చెయియ్ చాపి ఆయన ననున్ పటుట్కొనెను ననున్ 

పటుట్కొని మహా జలరాసులలోనుండి తీసెను. 

కీరత్నలు 18:16 => ఉనన్త సథ్లమునుండి చెయియ్ చాపి ఆయన ననున్ పటుట్కొనెను ననున్ పటుట్కొని 

మహా జలరాసులలోనుండి తీసెను. 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 46:3 => వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగుకటిట్నను ఆ పొంగునకు పరవ్తములు 

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 124:4 => జలములు మనలను ముంచివేసియుండును పర్వాహము మన 

పార్ణములమీదుగా పొరిల్ పారియుండును 

కీరత్నలు 144:7 => పైనుండి నీ చెయియ్ చాచి ననున్ తపిప్ంపుము మహా జలములలోనుండి అనుయ్ల 

చేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము. 

యెషయా 17:12 => ఓహో బహు జనములు సముదర్ముల ఆరాభ్టమువలె ఆరభ్టించును. 

జనములు పర్వాహజలముల ఘోషవలె ఘోషించును 
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యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యెషయా 28:18 => మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొటిట్వేయబడును పాతాళముతో 

మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలువదు పర్వాహమువలె ఉపదర్వము మీ మీదుగా దాటునపుప్డు మీరు 

దానిచేత తొర్కక్బడిన వారగుదురు 

యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

యిరిమ్యా 47:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జలములు ఉతత్రదికుక్నుండి పొరిల్ 

వరదలై మనుషుయ్లు మొఱఱ్పెటుట్నటుల్గాను దేశనివాసులందరు అంగలారుచ్నటుల్ గాను, దేశముమీదను 

అందునన్ సమసత్ముమీదను పటట్ణముమీదను దానిలో నివసించు వారిమీదను పర్వహించును. 

యిరిమ్యా 50:38 => నీళల్కు ఎదద్డి తగులును అవి ఇంకిపోవును అది చెకక్బడిన విగర్హములుగల 

దేశము జనులు భీకర పర్తిమలనుబటిట్ పిచిచ్చేషట్లు చేయుదురు.  

యెహెజేక్లు 26:19 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నివాసులులేని పటట్ణములవలెనే 

నేను నినున్ పాడుచేయునపుప్డు మహా సముదర్ము నినున్ ముంచునటుల్గా నీ మీదికి నేను 

అగాధజలములను రపిప్ంచెదను, పురాతన కాలమందు పాతాళములోనికి దిగిపోయినవారియొదద్ 

నీవుండునటుల్ నేను నినున్ పడవేసి, నీవు జనములేని దానవగుటకై పురాతనకాలములో పాడైన 

జనులయొదద్ భూమి కిర్ందనునన్ సథ్లములలో నీకు నివాసము నిరణ్యింతును, పాతాళములోనికి 

దిగిపోవువారితో కూడ నినున్ నివసింపజేసెదను.  

యెహెజేక్లు 27:26 => నీ కోలలు వేయువారు మహాసముదర్ములోనికి నినున్ తోర్యగా తూరుప్ గాలి 

సముదర్మధయ్మందు నినున్ బదద్లుచేయును.  
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యెహెజేక్లు 31:4 => నీళుల్ండుటవలన అది మికిక్లి గొపప్దాయెను, లోతైన నది ఆధారమైనందున 

అది మికిక్లి యెతుత్గా పెరిగెను, అది యుండుచోటున ఆ నది కాలువలు పారుచు పొలములోను 

చెటల్నిన్టికిని పర్వహించెను. 

దానియేలు 7:2 => దానియేలు వివరించి చెపిప్నదేమనగా రాతిర్యందు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు 

నేను తేరిచూచుచుండగా ఆకాశపు నలుదికుక్ల నుండి సముదర్ముమీద గాలి విసరుట నాకు 

కనబడెను. 

నహూము 2:8 => కటట్బడినపప్టినుండి నీనెవె పటట్ణము నీటికొలనువలె ఉండెను; దాని జనులు 

పారిపోవుచునాన్రు; నిలువుడి నిలువుడి అని పిలిచినను తిరిగిచూచు వాడొకడును లేడు. 

పర్కటన 12:15 => కావున ఆ సతరీ, పర్వాహమునకు కొటుట్కొని పోవలెనని ఆ సరప్ము తన నోటినుండి 

నీళుల్ నదీపర్వాహముగా ఆమె వెనుక వెళల్గర్కెక్ను గాని 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 
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వచనము 1 

అటుతరువాత మహాధికారముగల వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. అతని 

మహిమచేత భూమి పర్కాశించెను. 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:10 => మరియు ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదుగురు కూలిపోయిరి, ఒకడునాన్డు, 

కడమవాడు ఇంకను రాలేదు, వచిచ్నపుప్డు అతడు కొంచెము కాలముండవలెను. 

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

యెషయా 13:17 => వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను వీరు వెండిని 

లక్షయ్ముచేయరు సువరణ్ముకూడ వారికి రమయ్మైనది కాదు 

యెషయా 13:18 => వారి విండుల్ యౌవనసుథ్లను నలుగగొటుట్ను గరభ్ఫలమందు వారు జాలిపడరు 

పిలల్లను చూచి కరుణింపరు. 
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యిరిమ్యా 50:41 => జనులు ఉతత్రదికుక్నుండి వచుచ్చునాన్రు మహాజనమును అనేక రాజులును 

భూదిగంతములనుండి రేపబడెదరు.  

యిరిమ్యా 50:42 => వారు వింటిని ఈటెను పటుట్కొని వచెచ్దరు వారు కూర్రులు జాలిపడనివారు 

వారి సవ్రము సముదర్ఘోషవలె ఉనన్ది వారు గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు బబులోను కుమారీ, ఒకడు 

యుదధ్పంకుత్లు తీరుచ్ రీతిగా వారందరు నీమీద పంకుత్లు తీరుచ్చునాన్రు.  

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

యెహెజేక్లు 16:37 => నీవు సంభోగించిన నీ విటకాండర్నందరిని నీకిషుట్లైన వారినందరిని నీవు 

దేవ్షించువారినందరిని నేను పోగుచేయుచునాన్ను; వారిని నీ చుటుట్ పోగుచేసి సమకూరిచ్ వారికి నీ 

మానము కనబడునటుల్ నేను దాని బయలుపరచెదను. 

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

యెహెజేక్లు 16:39 => వారిచేతికి నినున్ అపప్గించెదను, నీవు కటిట్న గుళల్ను వారు పడదోర్సి నీవు 

నిలువబెటిట్న బలిపీఠములను ఊడబెరికి నీ బటట్లను తీసివేసి నీ సొగసైన ఆభరణములను తీసికొని 

నినున్ దిగంబరిగాను వసత్రహీనురాలుగాను చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 16:40 => వారు నీమీదికి సమూహములను రపిప్ంచి నినున్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురు, 

కతుత్లచేత నినున్ పొడిచివేయుదురు. 
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యెహెజేక్లు 16:41 => వారు నీ యిండల్ను అగిన్చేత కాలుచ్దురు, అనేక సతరీలు చూచుచుండగా నీకు 

శిక్ష విధింతురు, ఈలాగు నేను నీ వేశాయ్తవ్మును మానిప్ంపగా నీవికను పడుపు సొమిమ్యయ్క 

యుందువు; 

యెహెజేక్లు 16:42 => ఈ విధముగా నీమీదనునన్ నా కోర్ధమును చలాల్రుచ్కొందును, నా రోషము 

నీయెడల మానిపోవును, ఇకను ఆయాసపడకుండ నేను శాంతము తెచుచ్కొందును. 

యెహెజేక్లు 16:43 => నీ యౌవనదినములను తలంచుకొనక వీటనిన్టిచేత నీవు ననున్ 

విసికించితివి, గనుక నీవు చేసియునన్ హేయకిర్యలనిన్టికంటెను, ఎకుక్వైన కామకృతయ్ములను నీవు 

జరిగించకుండునటుల్ నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నేను నీకు శిక్ష విధింతును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:44 => సామెతలు చెపుప్వారందరును తలిల్ యెటిట్దో బిడడ్యు అటిట్దే యని 

నినున్గూరిచ్ యందురు. 

యెహెజేక్లు 23:45 => అయితే వయ్భిచారిణులకును నరహంతకురాండర్కును రావలసిన శిక్ష 

నీతిపరులైన వారు వీరికి తగినటుట్గా విధింతురు; వారు వయ్భిచారిణులే, నరహతయ్చేయ 

యతిన్ంచుదురు. 

యెహెజేక్లు 23:46 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వారిమీదికి నేను 

సైనయ్మును రపిప్ంతును, శతుర్వులు వారిని బాధించుటకై దోపుడు సొముమ్గా వారిని అపప్గింతును. 

యెహెజేక్లు 23:47 => ఆ సైనికులు రాళుల్ రువివ్ వారిని చంపుదురు, ఖడగ్ముచేత హతము 

చేయుదురు, వారి కుమారులను కుమారెత్లను చంపుదురు, వారి యిండల్ను అగిన్చేత కాలిచ్వేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 23:48 => సతరీలందరు మీ కామాతురతచొపుప్న చేయకూడదని నేరుచ్కొనునటుల్ మీ 

కామాతురతను దేశములో నుండకుండ మానిప్ంచుదును. 

యెహెజేక్లు 23:49 => నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ కామాతురతకు శిక్ష 

విధింపబడును, విగర్హములను పూజించిన పాపమును మీరు భరించుదురు. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  
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కీరత్నలు 27:2 => నా శరీరమాంసము తినుటకై దుషుట్లు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు ననున్ బాధించు 

శతుర్వులు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు వారు తొటిర్లిల్కూలిరి  

దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 

పర్కటన 18:8 => అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును 

కరవును వచుచ్ను; దానికి తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషుఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

లేవీయకాండము 21 :9 => మరియు యాజకుని కుమారెత్ జారతవ్మువలన తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనినయెడల ఆమె తన తండిర్ని అపవితర్పరచునది. అగిన్తో ఆమెను దహింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:15 => ఆ పురనివాసులను అవశయ్ముగా కతిత్వాత సంహరించి, దానిని 

దానిలోనునన్ సమసత్మును దాని పశువులను కతిత్వాత నిరూమ్లము చేయవలెను. 

యెహోషువ 6:24 => అపుప్డు వారు ఆ పటట్ణమును దానిలోని సమసత్మును అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి; 

వెండిని బంగారును ఇతత్డి పాతర్లను ఇనుప పాతర్లను మాతర్మే యెహోవా మందిర ధనాగారములో 

నుంచిరి. 

కీరత్నలు 53:4 => దేవునికి పార్రథ్నచేయక ఆహారము మింగునటుల్గా నా పర్జలను మింగు 

పాపాతుమ్లకు తెలివిలేదా? 

యెషయా 13:9 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది. దేశమును పాడుచేయుటకును పాపులను 

బొతిత్గా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుటకును కూర్రమైన ఉగర్తతోను పర్చండమైన కోపముతోను 

అది వచుచ్ను.  
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యెషయా 14:6 => వారు ఆగర్హపడి మానని బలాతాక్రముచేత జనములను లోపరచిరి. 

యిరిమ్యా 4:30 => దోచుకొనబడినదానా, నీవేమి చేయుదువు? రకత్ వరణ్వసత్రములు కటుట్కొని సువరణ్ 

భూషణములు ధరించి కాటుకచేత నీ కనున్లు పెదద్విగా చేసికొనుచునాన్వే; నినున్ నీవు 

అలంకరించుకొనుట వయ్రథ్మే; నీ విటకాండుర్ నినున్ తృణీకరించుదురు, వారే నీ పార్ణము 

తీయజూచుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 12:9 => నా సావ్సథ్య్ము నాకు పొడల పొడల కూర్రపకిష్ ఆయెనా? కూర్రపకుష్లు 

దానిచుటుట్ కూడుచునన్వా? రండి అడవిజంతువులనిన్టిని పోగుచేయుడి; మింగివేయుటకై అవి 

రావలెను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 50:10 => కలీద్యుల దేశము దోపుడుసొమమ్గును దాని దోచుకొను వారందరు సంతుషిట్ 

నొందెదరు ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 50:38 => నీళల్కు ఎదద్డి తగులును అవి ఇంకిపోవును అది చెకక్బడిన విగర్హములుగల 

దేశము జనులు భీకర పర్తిమలనుబటిట్ పిచిచ్చేషట్లు చేయుదురు.  

యిరిమ్యా 50:45 => బబులోనునుగూరిచ్ యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి కలీద్యుల 

దేశమునుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినది వినుడి నిశచ్యముగా మందలోని అలుప్లైనవారిని వారు 

లాగుదురు నిశచ్యముగా వారినిబటిట్ వారి నివాససథ్లము విసమ్యమొందును.  

యిరిమ్యా 51:11 => బాణములు చికిలిచేయుడి కేడెములు పటుట్కొనుడి బబులోనును 

నశింపజేయుటకు యెహోవా ఆలోచించుచునాన్డు మాదీయుల రాజుల మనసుస్ను దానిమీదికి 

రేపుచునాన్డు. అది యెహోవా చేయు పర్తిదండన తన మందిరమునుగూరిచ్ ఆయన చేయు 

పర్తిదండన.  

యిరిమ్యా 51:42 => సముదర్ము బబులోనుమీదికి వచెచ్ను ఆమె దాని తరంగములధవ్నితో 

నిండుకొనెను. 
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యిరిమ్యా 51:56 => బబులోనుమీదికి పాడుచేయువాడు వచుచ్చునాన్డు దాని బలాఢుయ్లు 

పటట్బడియునాన్రు వారి విండుల్ విరిగిపోయినవి యెహోవా పర్తికారము చేయు దేవుడు గనుక 

నిశచ్యముగా ఆయన కిర్యకు పర్తికిర్య చేయును.  

విలాపవాకయ్ములు 1:2 => రాతిర్యందు అది బహుగా ఏడుచ్చునన్ది కనీన్రు దాని చెంపలమీద 

కారుచునన్ది దాని విటకాండర్ందరిలో దాని నోదారుచ్వాడొకడును లేడు దాని చెలికాండర్ందరు దాని 

మోసపుచిచ్రి వారు దానికి శతుర్వులైరి.  

యెహెజేక్లు 16:25 => పర్తి అడడ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు 

వినియోగపరచి నీయొదద్కు వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా 

వయ్భిచరించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:27 => కాబటిట్ నేను నీకు విరోధినై నీ జీవనోపాధిని తకుక్వచేసి, నీ కామవికార 

చేషట్లకు సిగుగ్పడిన నీ శతుర్వులైన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లకు నినున్ అపప్గించుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 23:9 => కావున దాని విటకాండర్కు నేను దానిని అపప్గించియునాన్ను, అది 

మోహించిన అషూష్రువారికి దానిని అపప్గించియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 23:22 => కావున ఒహొలీబా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

మనసుస్నకు ఎడమైపోయిన నీ విటకాండర్ను రేపి నలుదికుక్లు వారిని నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 23:26 => నీ బటట్లను లాగివేసి నీ సొగసైన నగలను అపహరించుదురు. 

యెహెజేక్లు 31:12 => జనములలో కూర్రులైన పరదేశులు అతనిని నరికిపారవేసిరి, కొండలలోను 

లోయలనిన్టిలోను అతని కొమమ్లు పడెను, భూమియందునన్ వాగులలో అతని శాఖలు విరిగిపడెను, 

భూజనులందరును అతని నీడను విడిచి అతనిని పడియుండనిచిచ్రి. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

హోషేయ 2:3 => మీ తలిల్ పోకిరి చూపు చూడకయు దాని సత్నములకు పురుషులను చేరుచ్కొనకయు 

నుండునటుల్ మీరు ఆమెతో వాదించుడి; అది నాకు భారయ్ కాదు, నేను దానికి పెనిమిటిని కాను; 
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జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

మతత్యి 12:25 => ఆయన వారి తలంపులనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే విరోధముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్ము పాడైపోవును. తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడిన యే పటట్ణమైనను ఏ 

యిలల్యినను నిలువదు. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

వచనము 2 

అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను కూలిపోయెను. అది 

దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, అపవితర్మును అసహయ్మునైన 

పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 
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పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

కీరత్నలు 105:25 => తన పర్జలను పగజేయునటుల్ను తన సేవకులయెడల కుయుకిత్గా 

నడచునటుల్ను ఆయన వారి హృదయములను తిర్పెప్ను. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 
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యాకోబు 1:13 => దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక 

ఎవడైనను శోధింపబడినపుప్డు నేను దేవునిచేత శోధింపబడుచునాన్నని అనకూడదు. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

యాకోబు 1:16 => నా పిర్య సహోదరులారా, మోసపోకుడి. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

లూకా 22:3 => అంతట పండెర్ండుమంది శిషుయ్ల సంఖయ్లో చేరిన ఇసక్రియోతు అనబడిన 

యూదాలో సాతాను పర్వేశించెను 

లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

లూకా 22:37 => ఆయన అకర్మకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను  

యోహాను 13:2 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అపప్గింపవలెనని సీమోను 

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 

యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెతెత్ను అను 

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 
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పర్కటన 10:7 => యేడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన 

దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్ పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

యెషయా 45:17 => యెహోవావలన ఇశార్యేలు నితయ్మైన రక్షణ పొందియునన్ది మీరు 

ఎనన్టెనన్టికి సిగుగ్పడకయు విసమ్య మొందకయు నుందురు.  

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 38:16 => మేఘము భూమిని కమిమ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద పడెదరు; 

అంతయ్దినములందు అది సంభవించును, అనయ్జనులు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ నినున్బటిట్ వారి యెదుట 

ననున్ నేను పరిశుదధ్ పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా దేశముమీదికి నినున్ రపిప్ంచెదను. 
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యెహెజేక్లు 38:17 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నినున్ వారిమీదికి రపిప్ంచెదనని 

పూరవ్మందు ఏటేట పర్వచించుచు వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లైన నా సేవకులదావ్రా నేను 

సెలవిచిచ్నమాట నినున్గూరిచ్నదే గదా? 

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

యోహాను 12:39 => ఇందుచేత వారు నమమ్లేకపోయిరి, ఏలయనగా  

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

యోహాను 19:24 => వారు దానిని చింపక అది ఎవనికి వచుచ్నో అని దానికోసరము చీటుల్ 

వేయుదమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. వారు నా వసత్రములను తమలో పంచుకొని నా అంగీ 

కోసరము చీటుల్ వేసిరి అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను; ఇందుకే సైనికులు ఈలాగు చేసిరి. 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 2:12 => రాతిర్యందు నేనును నాతోకూడ నునన్ కొందరును లేచితివిు. 

యెరూషలేమునుగూరిచ్ దేవుడు నా హృదయమందు పుటిట్ంచిన ఆలోచనను నేనెవరితోనైనను 

చెపప్లేదు. మరియు నేను ఎకిక్యునన్ పశువు తపప్ మరి యే పశువును నాయొదద్ ఉండలేదు. 
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యెషయా 13:9 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది. దేశమును పాడుచేయుటకును పాపులను 

బొతిత్గా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుటకును కూర్రమైన ఉగర్తతోను పర్చండమైన కోపముతోను 

అది వచుచ్ను.  

యెషయా 14:6 => వారు ఆగర్హపడి మానని బలాతాక్రముచేత జనములను లోపరచిరి. 

యెషయా 33:1 => దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు 

వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు 

దోచుకొనబడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు.  

యిరిమ్యా 50:45 => బబులోనునుగూరిచ్ యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి కలీద్యుల 

దేశమునుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినది వినుడి నిశచ్యముగా మందలోని అలుప్లైనవారిని వారు 

లాగుదురు నిశచ్యముగా వారినిబటిట్ వారి నివాససథ్లము విసమ్యమొందును.  

యిరిమ్యా 51:11 => బాణములు చికిలిచేయుడి కేడెములు పటుట్కొనుడి బబులోనును 

నశింపజేయుటకు యెహోవా ఆలోచించుచునాన్డు మాదీయుల రాజుల మనసుస్ను దానిమీదికి 

రేపుచునాన్డు. అది యెహోవా చేయు పర్తిదండన తన మందిరమునుగూరిచ్ ఆయన చేయు 

పర్తిదండన.  

దానియేలు 3:3 => ఆ యధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును మంతుర్లును 

ఖజానాదారులును ధరమ్శాసత్రవిధాయకులును నాయ్యాధిపతులును సంసాథ్నములలో ఆధికయ్ము 

వహించిన వారందరును రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు కూడివచిచ్, 

రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యెదుట నిలుచుండిరి.  

దానియేలు 8:19 => మరియు అతడు ఉగర్త సమాపత్మైన కాలమందు కలుగబోవునటిట్ సంగతులు 

నీకు తెలియజేయుచునాన్ను. ఏలయనగా అది నిరణ్యించిన అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నది 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 
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దానియేలు 11:14 => ఆ కాలములయందు అనేకులు దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచెచ్దరు. నీ జనములోని బందిపోటు దొంగలు దరశ్నమును రుజువుపరచునటుల్ కూడుదురు 

గాని నిలువలేక కూలుదురు. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 12:25 => ఆయన వారి తలంపులనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే విరోధముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్ము పాడైపోవును. తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడిన యే పటట్ణమైనను ఏ 

యిలల్యినను నిలువదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:23 => అతనికి నలువది ఏండుల్ నిండవచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులైన తన 

సహోదరులను చూడవలెననన్ బుదిధ్ పుటెట్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 
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పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

వచనము 3 

ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార మదయ్మును తార్గి 

పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని సుఖభోగములవలన 

ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 

దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 
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బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

లూకా 2:1 => ఆ దినములలో సరవ్లోకమునకు పర్జాసంఖయ్ వార్యవలెనని కైసరు ఔగుసుత్ వలన 

ఆజఞ్ ఆయెను. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

యెషయా 47:5 => కలీద్యుల కుమారీ, మౌనముగానుండి చీకటిలోనికి పొముమ్ రాజయ్ములకు 

దొరసానియని యికమీదట జనులు నినున్గూరిచ్ చెపప్రు. 

యెషయా 51:23 => నినున్ బాధపరచువారి చేతిలో దాని పెటెట్దను మేము దాటిపోవునటుల్ కిర్ందికి 

వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెపప్గా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని 

వంచితివి గదా వారికే ఆ పాతర్ను తార్గనిచెచ్దను.  

మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

కొలొసస్యులకు 2:22 => అవనిన్యు వాడుకొనుటచేత నశించిపోవును. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 
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పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

పర్కటన 18:8 => అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును 

కరవును వచుచ్ను; దానికి తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషుఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 

వచనము 4 

మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా పర్జలారా, మీరు దాని 

పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను 

దానిని విడిచి రండి. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 
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యెహెజేక్లు 43:2 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము తూరుప్దికుక్న కనబడెను; దానినుండి 

పుటిట్నధవ్ని విసాత్రజలముల ధవ్నివలె వినబడెను, ఆయన పర్కాశముచేత భూమి పర్జవ్రిలెల్ను. 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

కీరత్నలు 77:18 => నీ ఉరుముల ధవ్ని సుడిగాలిలో మోర్గెను మెరుపులు లోకమును 

పర్కాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపించెను. 

యిరిమ్యా 25:12 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే డెబబ్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత వారి 

దోషములనుబటిట్ నేను బబులోను రాజును ఆ జనులను కలీద్యుల దేశమును శికిష్ంతును; ఆ దేశము 

ఎపుప్డు పాడుగనుండునటుల్ నియమింతును.  

యిరిమ్యా 25:26 => సమీపమున ఉనన్వారేమి దూరమున ఉనన్వారేమి ఉతత్రదేశముల 

రాజులందరును భూమిమీదనునన్ రాజయ్ములనిన్యు దానిలోనిది తార్గుదురు; షేషకు రాజు వారి 

తరువాత తార్గును. 

యిరిమ్యా 50:1 => బబులోనునుగూరిచ్యు కలీద్యుల దేశమునుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన యిరీమ్యా 

దావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 1:13 => ఆ జీవుల రూపములు మండుచునన్ నిపుప్లతోను దివిటీలతోను 

సమానములు; ఆ అగిన్ జీవుల మధయ్ను ఇటు అటు వాయ్పించెను, ఆ అగిన్ అతికాంతిగా ఉండెను, 

అగిన్లోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను. 

మీకా 1:13 => లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుదధ్పు గుఱఱ్ములను కటుట్డి; ఇశార్యేలువారు 

చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమారెత్ పాపమునకు పర్థమ 

కారణముగా ఉండును. 

మతత్యి 28:3 => ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా 

ఉండెను. 
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లూకా 2:9 => పర్భువు దూత వారియొదద్కు వచిచ్ నిలిచెను; పర్భువు మహిమ వారి చుటుట్ 

పర్కాశించినందున, వారు మికిక్లి భయపడిరి. 

యోహాను 12:29 => కాబటిట్ అకక్డ నిలుచుండి వినిన జనసమూహము ఉరిమెను అనిరి. 

మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

2 తిమోతి 1:10 => కీర్సుత్యేసను మన రక్షకుని పర్తయ్క్షతవలన బయలుపరచబడినదియు నైన తన 

కృపను బటిట్యు, మనలను రకిష్ంచి పరిశుదధ్మైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను. ఆ 

కీర్సుత్యేసు, మరణమును నిరరథ్కము చేసి జీవమును అక్షయతను సువారత్వలన వెలుగులోనికి తెచెచ్ను. 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

వచనము 5 

దాని పాపములు ఆకాశమునంటుచునన్వి, దాని నేరములను దేవుడు జాఞ్పకము చేసికొనియునాన్డు.  

పర్కటన 1:15 => ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయుచునన్ అపరంజితో 

సమానమైయుండెను; ఆయన కంఠసవ్రము విసాత్ర జలపర్వాహముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 5:2 => మరియు దాని ముదర్లు తీసి ఆ గర్ంథము విపుప్టకు యోగుయ్డైనవాడెవడని 

బలిషుఠ్డైన యొక దేవదూత బిగగ్రగా పర్చురింపగా చూచితిని. 

పర్కటన 10:3 => సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన 

ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబద్ములు పలికెను. 
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పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

యిరిమ్యా 25:30 => కాబటిట్ నీవు ఈ మాటలనిన్టిని వారికి పర్కటించి, ఈలాగు చెపప్వలెను ఉనన్త 

సథ్లములోనుండి యెహోవా గరిజ్ంచుచునాన్డు, తన పరిశుదాధ్లయములోనుండి తన సవ్రమును 

వినిపించుచునాన్డు, తన మంద మేయు సథ్లమునకు విరోధముగా గరిజ్ంచుచునాన్డు, దార్క్షగానుగను 

తొర్కుక్వారివలె అరచుచు ఆయన భూలోక నివాసులకందరికి విరోధముగా ఆరభ్టించుచునాన్డు.  

యోవేలు 3:16 => యెహోవా సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు; యెరూషలేములోనుండి తన 

సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; భూమాయ్కాశములు వణకుచునన్వి. అయితే యెహోవా తన జనులకు 

ఆశర్యమగును, ఇశార్యేలీయులకు దురగ్ముగా ఉండును. 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 17:18 => మరియు నీవు చూచిన ఆ సతరీ భూరాజుల నేలు ఆ మహా పటట్ణమే. 
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యెషయా 13:19 => అపుప్డు రాజయ్ములకు భూషణమును కలీద్యులకు అతిశయాసప్దమును 

మాహాతమ్య్మునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱాఱ్లవలెనగును.  

యెషయా 21:9 => ఇదిగో జతజతలుగా రౌతుల దండు వచుచ్చునన్ది అని చెపెప్ను. బబులోను 

కూలెను కూలెను దాని దేవతల విగర్హములనిన్టిని ఆయన నేలను పడవేసియునాన్డు 

ముకక్ముకక్లుగా విరుగగొటిట్యునాన్డు అనిచెపుప్చు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 51:8 => బబులోను నిమిషమాతర్ములోనే కూలి తుతుత్నియలాయెను దానిని చూచి 

అంగలారుచ్డి అది సవ్సథ్తనొందునేమో దాని నొపిప్కొరకు గుగిగ్లము తీసికొనిరండి.  

యిరిమ్యా 51:60 => యిరీమ్యా బబులోనుమీదికి వచుచ్ అపాయములనిన్టిని, అనగా 

బబులోనునుగూరిచ్ వార్యబడిన యీ మాటలనిన్టిని గర్ంథములొ వార్సెను. 

యిరిమ్యా 51:61 => కాగా యిరీమ్యా శెరాయాతో ఇటల్నెను నీవు బబులోనునకు వచిచ్నపుప్డు ఈ 

మాటలనిన్టిని చదివి వినిపించవలెను. 

యిరిమ్యా 51:62 => ఈలాగున నీవు పర్కటింపవలెను యెహోవా, మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను 

మరి ఏదైనను ఈ సథ్లమందు నివసింపకపోవుదురనియు, అది నితయ్ము పాడుగా నుండుననియు 

దానినిగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివి. 

యిరిమ్యా 51:63 => ఈ గర్ంథమును చదివి చాలించిన తరువాత నీవు దానికి రాయికటిట్ 

యూఫర్టీసు నదిలో దాని వేసి 

యిరిమ్యా 51:64 => నేను దానిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునన్ అపాయములచేత బబులోను మరల పైకి 

రాలేక ఆలాగే మునిగిపోవును, దాని జనులు అలసియుందురు అను మాటలు నీవు పర్కటింపవలెను. 

యిరీమ్యాయొకక్ మాటలు ఇంతటితో ముగిసెను. 

లేవీయకాండము 11:13 => పకుష్లలో వీటిని హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. వీటిని తినవదుద్ 

ఇవి హేయములు; పకిష్రాజు, పెదద్ బోరువ, 

లేవీయకాండము 11:14 => కౌర్ంచపకిష్, గదద్, తెలల్గదద్, పర్తివిధమైన గదద్, 

లేవీయకాండము 11:15 => పర్తివిధమైన కాకి, నిపుప్కోడి, 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 

Page  of 1482 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

లేవీయకాండము 11:17 => పర్తివిధమైన డేగ, 

లేవీయకాండము 11:18 => పైగిడికంటె, చెరువుకాకి, గుడల్గూబ, హంస, గూడబాతు, నలల్బోరువ, 

లేవీయకాండము 11:19 => సంకుబుడి కొంగ, పర్తివిధమైన కొంగ, కుకుడు గువవ్, గబిబ్లము. 

యెషయా 13:20 => అది మరెనన్డును నివాససథ్లముగానుండదు తరతరములకు దానిలో ఎవడును 

కాపురముండడు అరబీయులలో ఒకడైనను అకక్డ తన గుడారము వేయడు గొఱఱ్ల కాపరులు తమ 

మందలను అకక్డ పరుండనియయ్రు  

యెషయా 13:21 => నకక్లు అకక్డ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండల్లో ఉండును 

నిపుప్కోళుల్ అకక్డ నివసించును కొండమేకలు అకక్డ గంతులు వేయును  

యెషయా 13:22 => వారి నగరులలో నకక్లును వారి సుఖవిలాస మందిరములలో 

అడవికుకక్లును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియునన్ది దాని దినములు 

సంకుచితములు.  

యెషయా 14:23 => నేను దానిని తుంబోడికి సావ్ధీనముగాను నీటి మడుగులగాను చేయుదును. 

నాశనమను చీపురుకటట్తో దాని తుడిచివేసెదను అని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 21:8 => సింహము గరిజ్ంచునటుట్ కేకలు వేసి నా యేలినవాడా, పగటివేళ నేను నితయ్మును 

కావలి బురుజుమీద నిలుచుచునాన్ను రాతిర్ అంతయు కావలి కాయుచునాన్ను  

యెషయా 34:11 => గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆకర్మించుకొనును గుడల్గూబయు 

కాకియు దానిలో నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును చాచును శూనయ్మను 

గుండును పటుట్ను. 

యెషయా 34:12 => రాజయ్ము పర్కటించుటకు వారి పర్ధానులు అకక్డ లేకపోవుదురు దాని 

అధిపతులందరు గతమైపోయిరి.  

యెషయా 34:13 => ఎదోము నగరులలో ముళల్చెటుల్ పెరుగును దాని దురగ్ములలో దురదగొండుల్ను 

గచచ్లును పుటుట్ను అది అడవికుకక్లకు నివాససథ్లముగాను నిపుప్కోళల్కు సాలగాను ఉండును  
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యెషయా 34:14 => అడవిపిలుల్లును నకక్లును అచచ్ట కలిసికొనును అచచ్ట అడవిమేక తనతోటి 

జంతువును కనుగొనును అచచ్ట చువవ్పిటట్ దిగి విశర్మసథ్లము చూచుకొనును 

యెషయా 34:15 => చితత్గూబ గూడు కటుట్కొనును అచచ్ట గుడుల్పెటిట్ పొదిగి నీడలో వాటిని 

కూరుచ్ను అచచ్టనే తెలల్గదద్లు తమ జాతిపకుష్లతో కూడుకొనును.  

యిరిమ్యా 50:39 => అందుచేతను అడవిపిలుల్లును నకక్లును అకక్డ నివసించును నిపుప్కోళుల్ను 

దానిలో నివాసముచేయును ఇకమీదట అది ఎనన్డును నివాససథ్లము కాకపోవును తరతరములు 

దానిలో ఎవరును కాపురముండరు.  

యిరిమ్యా 50:40 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే సొదొమను గొమొఱాఱ్ను వాటి సమీప పటట్ణములను 

దేవుడు నాశనము చేసినపుప్డు జరిగిన రీతిగా ఎవడును అకక్డ కాపురముండకపోవును ఏ నరుడును 

దానిలో బసచేయడు.  

యిరిమ్యా 51:37 => బబులోను నిరజ్నమై కసువు దిబబ్లుగా ఉండును నకక్లకు నివాససథ్లమగును 

అది పాడై యెగతాళికి కారణముగా ఉండును.  

మారుక్ 5:3 => వాడు సమాధులలో వాసము చేసెడివాడు, సంకెళల్తోనైనను ఎవడును వాని 

బంధింపలేకపోయెను. 

మారుక్ 5:4 => పలుమారు వాని కాళల్కును చేతులకును సంకెళుల్వేసి బంధించినను, వాడు ఆ 

చేతిసంకెళుల్ తెంపి , కాలిసంకెళల్ను తుతుత్నియలుగా చేసెను గనుక ఎవడును వానిని 

సాధుపరచలేకపోయెను. 

మారుక్ 5:5 => వాడు ఎలల్పుప్డును రాతిర్ంబగళుల్ సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, 

తనున్తాను రాళల్తో గాయపరచుకొనుచునుండెను. 

లూకా 8:27 => ఆయన ఒడుడ్న దిగినపుప్డు ఆ ఊరివాడొకడు ఆయనకు ఎదురుగా వచెచ్ను. వాడు 

దయయ్ములు పటిట్నవాడై, బహుకాలమునుండి బటట్లు కటుట్కొనక, సమాధులలోనేగాని యింటిలో 

ఉండువాడు కాడు. 

Page  of 1484 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

కీరత్నలు 87:4 => రహబును ఐగుపుత్ బబులోనును నాకు పరిచయులని నేను తెలియజెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిషీత్య తూరు కూషులను చూడుము వీరు అచచ్ట జనిమ్ంచిరని యందురు. 

కీరత్నలు 102:6 => నేను అడవిలోని గూడబాతును పోలియునాన్ను పాడైన సథ్లములలోని 

పగిడికంటెవలె నునాన్ను. 

యెషయా 13:11 => లోకుల చెడుతనమునుబటిట్యు దుషుట్ల దోషమునుబటిట్యు నేను వారిని 

శికిష్ంపబోవుచునాన్ను అహంకారుల అతిశయమును మానిప్ంచెదను బలాతాక్రుల గరవ్మును 

అణచివేసెదను. 

యెషయా 13:21 => నకక్లు అకక్డ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండల్లో ఉండును 

నిపుప్కోళుల్ అకక్డ నివసించును కొండమేకలు అకక్డ గంతులు వేయును  

యెషయా 24:10 => నిరాకారమైన పటట్ణము నిరూమ్లము చేయబడెను ఎవడును పర్వేశింపకుండ 

పర్తి యిలుల్ మూయబడియునన్ది. 

యెషయా 25:2 => నీవు పటట్ణము దిబబ్గాను పార్కారముగల పటట్ణము పాడుగాను అనుయ్ల నగరి 

పటట్ణముగా మరల ఉండకుండ నీవు చేసితివి అది మరల ఎనన్డును కటట్బడకుండ చేసితివి.  

యెషయా 26:5 => ఆయన ఉనన్తసథ్ల నివాసులను ఎతత్యిన దురగ్మును దిగగొటుట్వాడు ఆయన 

వాని పడగొటెట్ను నేలకు దాని పడగొటెట్ను ఆయన ధూళిలో దాని కలిపియునాన్డు  

Page  of 1485 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యెషయా 26:14 => చచిచ్నవారు మరల బర్దుకరు పేర్తలు మరలలేవరు అందుచేతను నీవు వారిని 

దండించి నశింపజేసితివి వారికను సమ్రణకు రాకుండ నీవు వారిని తుడిచివేసితివి. 

యెషయా 32:14 => నగరి విడువబడును జనసమూహముగల పటట్ణము విడువబడును కొండయు 

కాపరుల గోపురమును ఎలల్కాలము గుహలుగా ఉండును  

యెషయా 34:13 => ఎదోము నగరులలో ముళల్చెటుల్ పెరుగును దాని దురగ్ములలో దురదగొండుల్ను 

గచచ్లును పుటుట్ను అది అడవికుకక్లకు నివాససథ్లముగాను నిపుప్కోళల్కు సాలగాను ఉండును  

యెషయా 35:7 => ఎండమావులు మడుగులగును ఎండిన భూమిలో నీటిబుగగ్లు పుటుట్ను నకక్లు 

పండుకొనినవాటి ఉనికిపటుట్లో జముమ్ను తుంగగడిడ్యు మేతయు పుటుట్ను. 

యిరిమ్యా 5:27 => పంజరము పిటట్లతో నిండియుండునటుల్ వారి యిండుల్ కపటముతో 

నిండియునన్వి, దానిచేతనే వారు గొపప్వారును ఐశవ్రయ్వంతులును అగుదురు. 

యిరిమ్యా 9:11 => యెరూషలేమును పాడు దిబబ్లుగాను నకక్లకు చోటుగాను నేను 

చేయుచునాన్ను, యూదాపటట్ణములను నివాసిలేని పాడు సథ్లముగా చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 49:33 => హాసోరు చిరకాలము పాడై నకక్లకు నివాస సథ్లముగా ఉండును అకక్డ ఏ 

మనుషుయ్డును కాపురముండడు ఏ నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యిరిమ్యా 50:2 => జనములలో పర్కటించుడి సమాచారము తెలియజేయుడి ధవ్జమునెతిత్ 

మరుగుచేయక చాటించుడి బబులోను పటట్బడును బేలు అవమానము నొందును మెరోదకు నేల 

పడవేయబడును బబులోను విగర్హములు అవమానము నొందును దాని బొమమ్లు బోరల్దోర్యబడును  

యిరిమ్యా 51:29 => భూమి కంపించుచునన్ది నొపిప్చేత అది గిజగిజలాడుచునన్ది ఒకక్ నివాసియు 

లేకుండ బబులోను దేశమును పాడుగా చేయవలెనని బబులోనునుగూరిచ్న యెహోవా ఉదేద్శము 

సిథ్రమాయెను.  
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యిరిమ్యా 51:64 => నేను దానిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునన్ అపాయములచేత బబులోను మరల పైకి 

రాలేక ఆలాగే మునిగిపోవును, దాని జనులు అలసియుందురు అను మాటలు నీవు పర్కటింపవలెను. 

యిరీమ్యాయొకక్ మాటలు ఇంతటితో ముగిసెను. 

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

నహూము 3:4 => చకక్నిదానవై వేశయ్వై చిలల్ంగితనమందు జాఞ్నము గలదానవై జారతవ్ముచేసి 

జనాంగములమీద చిలల్ంగితనము జరిగించి సంసారములను అమిమ్వేసినదానా, 

నహూము 3:19 => నీకు తగిలిన దెబబ్ బహు చెడడ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్ ఎవడును 

చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ వినువారందరు నీ 

విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.  

జెఫనాయ్ 2:14 => దానిలో పసుల మందలు పండుకొనును; సకలజాతి జంతువులును గంపులుగా 

కూడును; గూడబాతులును తుంబోళుల్ను వారి దావ్రముల పైకముమ్లమీద నిలుచును; పకుష్ల 

శబద్ములును కిటికీలలో వినబడును; గడపలమీద నాశనము కనుపించును. వారు చేసికొనిన దేవదారు 

కఱఱ్పని యంతటిని యెహోవా నాశనము చేయును. 

జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

యోహాను 12:29 => కాబటిట్ అకక్డ నిలుచుండి వినిన జనసమూహము ఉరిమెను అనిరి. 

మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 
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దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

1 పేతురు 5:13 => బబులోనులో మీవలె నేరప్రచబడిన ఆమెయు, నా కుమారుడైన మారుక్ను, 

మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

వచనము 6 

అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు చేయుడి; అది కలిపిన 

పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 
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యిరిమ్యా 51:7 => బబులోను యెహోవా చేతిలో సరవ్భూమికి మతుత్ కలిగించు బంగారుపాతర్యై 

యుండెను. దానిచేతి మదయ్మును అనయ్జనులు తార్గి మతిత్లిల్యునాన్రు.  

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  

పర్కటన 18:14 => నీ పార్ణమునకు ఇషట్మైన ఫలములు నినున్ విడిచిపోయెను, రుచయ్మైనవనిన్యు 

దివయ్మైనవనిన్యు నీకు దొరకకుండ నశించిపోయినవి, అవి యికమీదట కనబడనే కనబడవని 

చెపుప్కొనుచు, దానిగూరిచ్ దుఃఖపడుదురు. 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 
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యెషయా 47:15 => నీవు ఎవరికొరకు పర్యాసపడి అలసితివో వారికి ఆలాగే జరుగుచునన్ది నీ 

బాలయ్ము మొదలుకొని నీతో వాయ్పారము చేయువారు తమ తమ చోటల్కు వెళిల్పోవుచునాన్రు నినున్ 

రకిష్ంచువాడొకడైన నుండడు.  

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

సామెతలు 23:1 => నీవు ఏలికతో భోజనము చేయ కూరుచ్ండినయెడల నీవెవరి సమక్షమున 

నునాన్వో బాగుగా యోచించుము. 

సామెతలు 23:2 => నీవు తిండిపోతువైనయెడల నీ గొంతుకకు కతిత్ పెటుట్కొనుము. 

సామెతలు 23:3 => అతని రుచిగల పదారథ్ములను ఆశింపకుము అవి మోసపుచుచ్ ఆహారములు. 

యిరిమ్యా 51:34 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మముమ్ను మింగివేసెను మముమ్ను 

నుగుగ్చేసెను, మముమ్ను వటిట్కుండవలె ఉంచియునాన్డు భుజంగము మింగునటుల్ మముమ్ను మింగెను 

మా శేర్షఠ్పదారథ్ములతో తన పొటట్ నింపుకొని మముమ్ను పారవేసియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:5 => సుకుమార భోజనము చేయువారు దికుక్లేక వీధులలో పడియునాన్రు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు తొడిగి పెంచబడినవారు పెంట కుపప్లను కౌగిలించుకొనెదరు.  

లూకా 7:25 => మరేమి చూడ వెళిల్తిరి? సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనిన వానినా? ఇదిగో పర్శసత్ 

వసత్రములు ధరించుకొని, సుఖముగా జీవించువారు రాజగృహములలో ఉందురు. 

Page  of 1490 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:18 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేయుటకు 

వారు మీకు నేరప్కుండునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన పర్కారముగా వారిని నిరూమ్లము 

చేయవలెను. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

సామెతలు 7:12 => ఒకపుప్డు ఇంటి యెదుటను ఒకపుప్డు సంత వీధులలోను అది యుండును. 

పర్తి సందు దగగ్రను అది పొంచియుండును. 

యెషయా 2:7 => వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియునన్ది వారి ఆసిత్ సంపాదయ్మునకు 

మితిలేదు వారి దేశము గుఱఱ్ములతో నిండియునన్ది వారి రథములకు మితిలేదు. 

యెషయా 13:11 => లోకుల చెడుతనమునుబటిట్యు దుషుట్ల దోషమునుబటిట్యు నేను వారిని 

శికిష్ంపబోవుచునాన్ను అహంకారుల అతిశయమును మానిప్ంచెదను బలాతాక్రుల గరవ్మును 

అణచివేసెదను. 

యెషయా 25:2 => నీవు పటట్ణము దిబబ్గాను పార్కారముగల పటట్ణము పాడుగాను అనుయ్ల నగరి 

పటట్ణముగా మరల ఉండకుండ నీవు చేసితివి అది మరల ఎనన్డును కటట్బడకుండ చేసితివి.  

యెషయా 26:14 => చచిచ్నవారు మరల బర్దుకరు పేర్తలు మరలలేవరు అందుచేతను నీవు వారిని 

దండించి నశింపజేసితివి వారికను సమ్రణకు రాకుండ నీవు వారిని తుడిచివేసితివి. 

యెషయా 32:14 => నగరి విడువబడును జనసమూహముగల పటట్ణము విడువబడును కొండయు 

కాపరుల గోపురమును ఎలల్కాలము గుహలుగా ఉండును  

యెషయా 45:20 => కూడి రండి జనములలో తపిప్ంచుకొనిన వారలారా, దగగ్రకు వచిచ్ 

కూడుకొనుడి తమ కొయయ్విగర్హమును మోయుచు రకిష్ంపలేని దేవతకు మొఱఱ్పెటుట్వారికి తెలివిలేదు.  

యెషయా 47:8 => కాబటిట్ సుఖాసకుత్రాలవై నిరభ్యముగా నివసించుచు నేనే ఉనాన్ను నేను తపప్ 

మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము నేను చూడనని 

అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను వినుము  
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యెషయా 57:5 => మసత్చా వృక్షములను చూచి పచచ్ని పర్తిచెటుట్ కిర్ందను కామము 

రేపుకొనువారలారా, లోయలలో రాతిసందులకిర్ంద పిలల్లను చంపువారలారా,  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

యిరిమ్యా 25:16 => వారు దాని తార్గి సొకిక్ సోలుచు నేను వారిమీదికి పంపుచునన్ ఖడగ్మునుబటిట్ 

వెఱి ఱ్వాండర్గుదురు. 

యెహెజేక్లు 17:4 => అది దాని లేతకొమమ్ల చిగుళల్ను తుర్ంచి వరత్కదేశమునకు కొనిపోయి 

వరత్కులునన్ యొక పురమందు దానిని నాటెను. 

యెహెజేక్లు 27:3 => సముదర్పు రేవులమీద నివసించుదానా , అనేక దీవ్పములకు 

పర్యాణముచేయు వరత్కజనమా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరు పటట్ణమా నేను 

సంపూరణ్ సౌందరయ్ము కలదాననని నీవనుకొనుచునాన్వే; 

యెహెజేక్లు 27:33 => సముదర్ముమీద వచిచ్న నీ సరకులను పంపించి చాల జనములను 

తృపిత్పరచితివి, విసాత్రమైన నీ పదారథ్ములచేతను నీ వరత్కముచేతను భూపతులను ఐశవ్రయ్వంతులుగా 

చేసితివి.  

మీకా 1:7 => దాని చెకుక్డు పర్తిమలు పగులగొటట్బడును, దాని కానుకలు అగిన్చేత కాలచ్బడును, 

అది పెటుట్కొనిన విగర్హములను నేను పాడుచేతును, అది వేశయ్యై సంపాదించుకొనిన జీతముపెటిట్ 

వాటిని కొనుకొక్నెను గనుక అవి వేశయ్యగుదాని జీతముగా మరల ఇయయ్బడును. 

నహూము 3:4 => చకక్నిదానవై వేశయ్వై చిలల్ంగితనమందు జాఞ్నము గలదానవై జారతవ్ముచేసి 

జనాంగములమీద చిలల్ంగితనము జరిగించి సంసారములను అమిమ్వేసినదానా, 

నహూము 3:19 => నీకు తగిలిన దెబబ్ బహు చెడడ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్ ఎవడును 

చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ వినువారందరు నీ 

విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.  

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

వచనము 7 

అది నేను రాణినిగా కూరుచ్ండు దానను, నేను విధవరాలను కాను, దుఃఖము చూడనే చూడనని తన 

మనసుస్లో అనుకొనెను గనుక, అది తనున్తాను ఎంతగా గొపప్చేసికొని సుఖభోగములను 

అనుభవించెనో అంతగా వేదనను దుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి 
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ఆదికాండము 19:12 => అపుప్డా మనుషుయ్లు లోతుతో ఇకక్డ నీకు మరియెవరునాన్రు? నీ అలుల్ని 

నీ కుమారులను నీ కుమారెత్లను ఈ ఊరిలో నీకు కలిగినవారినందరిని వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; 

ఆదికాండము 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

యెషయా 48:20 => బబులోనునుండి బయలువెళుల్డి కలీద్యుల దేశములోనుండి పారిపోవుడి 

యెహోవా తన సేవకుడైన యాకోబును విమోచించెనను సంగతి ఉతాస్హధవ్నితో తెలియజేయుడి 

భూదిగంతములవరకు అది వినబడునటుల్ దాని పర్కటించుడి.  

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

యిరిమ్యా 50:8 => బబులోనులోనుండి పారిపోవుడి కలీద్యులదేశములోనుండి బయలువెళుల్డి 

మందలకు ముందు మేకపోతులు నడుచునటుల్ ముందర నడువుడి.  

యిరిమ్యా 51:6 => మీరు దాని దోషములలో పడి నశింపకుండునటుల్ బబులోనులోనుండి 

పారిపోవుడి మీ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుడి ఇది యెహోవాకు పర్తికారకాలము అది చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ ఆయన దానికి పర్తికారము చేయుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 51:45 => నా జనులారా, మీరు దానిలోనుండి బయటకు వెళుల్డి యెహోవా 

కోపాగిన్నుండి తపిప్ంచుకొనుడి మీ పార్ణములను రకిష్ంచుకొనుడి  
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యిరిమ్యా 51:50 => ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనినవారలారా, ఆలసయ్ముచేయక వెళుల్డి, 

దూరమునుండి మీరు యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనుడి యెరూషలేము మీ జాఞ్పకమునకు 

రానియుయ్డి.  

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

మతత్యి 24:16 => యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

2 యోహాను 1:11 => శుభమని వానితో చెపుప్వాడు వాని దుషట్కిర్యలలో పాలివాడగును. 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 14:12 => మరియు అబార్ము సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో 

కాపురముండెను గనుక అతనిని అతని ఆసిత్ని పటుట్కొనిపోగా 

ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళిల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

ఆదికాండము 19:15 => తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి 

దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 
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లేవీయకాండము 14:36 => అపుప్డు ఆ యింటనునన్ది యావతుత్ను అపవితర్ము కాకుండునటుల్, 

యాజకుడు ఆ కుషుఠ్పొడను చూచుటకు రాకమునుపు అతడు ఆ యిలుల్ వటిట్దిగా చేయ 

నాజాఞ్పింపవలెను. ఆ తరువాత యాజకుడు ఆ యిలుల్ చూచుటకై లోపలికి వెళల్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:21 => క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో 

చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 20:13 => గిబియాలోనునన్ ఆ దుషుట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి దోషమును పరిహరింప చేయుదమని పలికింపగా, బెనాయ్మీనీయులు తమ 

సహోదరులగు ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క 

1 రాజులు 13:9 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి 

పోవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను. 

యోబు 36:17 => దుషుట్ల తీరుప్ నీలో పూరిత్గా కనబడుచునన్ది నాయ్యవిమరశ్యు తీరుప్ను 

కూడుకొనియునన్వి. 

కీరత్నలు 16:4 => యెహోవాను విడచి వేరొకని అనుసరించువారికి శర్మలు విసత్రించును. 

వారరిప్ంచు రకత్ పానీయారప్ణములు నేనరిప్ంపను వారి పేళుల్ నా పెదవులనెతత్ను. 

కీరత్నలు 64:8 => వారు కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని 

చూచువారందరు తల ఊచుదురు  

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరుఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

సామెతలు 24:19 => దురామ్రుగ్లను చూచి నీవు వయ్సనపడకుము భకిత్హీనులయెడల 

మతస్రపడకుము. 
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యెషయా 13:3 => నాకు పర్తిషిఠ్తులైనవారికి నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను నా కోపము 

తీరుచ్కొనవలెనని నా పరాకర్మశాలురను పిలిపించియునాన్ను నా పర్భావమునుబటిట్ హరిష్ంచువారిని 

పిలిపించియునాన్ను. 

యెషయా 52:2 => ధూళి దులుపుకొనుము యెరూషలేమా, లేచి కూరుచ్ండుము చెరపటట్బడిన 

సీయోను కుమారీ, నీ మెడకటుల్ విపిప్వేసికొనుము.  

జెకరాయ్ 2:6 => ఉతత్ర దేశములో ఉనన్వారలారా, తపిప్ంచుకొని రండి; ఆకాశపు నాలుగు 

వాయువులంత విశాలముగా నేను మిముమ్ను వాయ్పింపజేసియునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 2:7 => బబులోను దేశములో నివాసివగు సీయోనూ, అచచ్టనుండి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 21:21 => అపుప్డు యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; దాని 

మధయ్నుండువారు వెలుపలికి పోవలెను; పలెల్టూళల్లోనివారు దానిలో పర్వేశింపకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరుఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

వచనము 8 

అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును కరవును వచుచ్ను; దానికి 

తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషుఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా కాలిచ్వేయబడెను 

ఆదికాండము 18:20 => మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొఱాఱ్లనుగూరిచ్న మొర గొపప్ది 

గనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది గనుకను 

ఆదికాండము 18:21 => నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు 

సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => యెహోవా పర్వకత్యగు ఓదేదు అను ఒకడు అచచ్ట ఉండెను. 

అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్న సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఆలకించుడి, మీ 

పితరుల దేవుడైన యెహోవా యూదావారి మీద కోపించినందుచేత ఆయన వారిని మీచేతికి 

అపప్గించెను; మీరు ఆకాశమునంటునంత రౌదర్ముతో వారిని సంహరించితిరి. 

ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 

యిరిమ్యా 51:9 => మనము బబులోనును సవ్సథ్పరచగోరితివిు అయితే అది సవ్సథ్త నొందలేదు దాని 

విడిచిపెటుట్డి. మన మన దేశములకు వెళుల్దము రండి దాని శిక్ష ఆకాశమంత యెతుత్గా సాగుచునన్ది 

అది మేఘములంత ఉనన్తముగా ఎకుక్చునన్ది  

యోనా 1:2 => నీనెవె పటట్ణసుథ్ల దోషము నా దృషిట్కి ఘోరమాయెను గనుక నీవు లేచి నీనెవె 

మహాపటట్ణమునకు పోయి దానికి దురగ్తి కలుగునని పర్కటింపుము. 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

ఆదికాండము 8:1 => దేవుడు నోవహును అతనితోకూడ ఓడలో నునన్ సమసత్ జంతువులను సమసత్ 

పశువులను జాఞ్పకము చేసికొనెను. దేవుడు భూమిమీద వాయువు విసరునటుల్ చేయుటవలన నీళుల్ 

తగిగ్పోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:13 => గిబియాలోనునన్ ఆ దుషుట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి దోషమును పరిహరింప చేయుదమని పలికింపగా, బెనాయ్మీనీయులు తమ 

సహోదరులగు ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క 

కీరత్నలు 16:4 => యెహోవాను విడచి వేరొకని అనుసరించువారికి శర్మలు విసత్రించును. 

వారరిప్ంచు రకత్ పానీయారప్ణములు నేనరిప్ంపను వారి పేళుల్ నా పెదవులనెతత్ను. 
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కీరత్నలు 79:8 => మేము బహుగా కుర్ంగియునాన్ము. మా పూరువ్ల దోషములు జాఞ్పకము చేసికొని 

నీవు మామీద కోపముగా నుండకుము నీ వాతస్లయ్ము తవ్రగా మముమ్ నెదురొక్ననిముమ్  

యెషయా 1:4 => పాపిషిఠ్ జనమా, దోషభరితమైన పర్జలారా, దుషట్సంతానమా, చెరుపుచేయు 

పిలల్లారా, మీకు శర్మ. వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచియునాన్రు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని 

దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయియునాన్రు. 

యెషయా 14:4 => నీ బాధను నీ పర్యాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాసయ్మును కొటిట్వేసి 

యెహోవా నినున్ విశర్మింపజేయు దినమున నీవు బబులోను రాజునుగూరిచ్ అపహాసయ్పు గీతము ఎతిత్ 

యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎటుల్ నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పటట్ణము ఎటుల్ 

నాశనమాయెను?  

యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమానము వెలల్డియగును నేను 

పర్తిదండన చేయుచు నరులను మనిన్ంపను. 

యిరిమ్యా 44:21 => యూదాపటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను మీరును మీ 

పితరులును మీ రాజులును మీ యధిపతులును దేశపర్జలును ధూపము వేసిన సంగతి యెహోవా 

జాఞ్పకము చేసికొనలేదా? అదే గదా ఆయన మనసుస్నకు వచెచ్ను.  

యిరిమ్యా 51:6 => మీరు దాని దోషములలో పడి నశింపకుండునటుల్ బబులోనులోనుండి 

పారిపోవుడి మీ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుడి ఇది యెహోవాకు పర్తికారకాలము అది చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ ఆయన దానికి పర్తికారము చేయుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 51:49 => బబులోను ఇశార్యేలులో హతులైనవారిని కూలజేసినటుల్ సరవ్భూమిలో 

బబులోను నిమితత్ము హతులైనవారు కూలుదురు  

యిరిమ్యా 51:56 => బబులోనుమీదికి పాడుచేయువాడు వచుచ్చునాన్డు దాని బలాఢుయ్లు 

పటట్బడియునాన్రు వారి విండుల్ విరిగిపోయినవి యెహోవా పర్తికారము చేయు దేవుడు గనుక 

నిశచ్యముగా ఆయన కిర్యకు పర్తికిర్య చేయును.  

యెహెజేక్లు 24:8 => కావున నా కోర్ధము రానిచిచ్, నేను పర్తికారము చేయునటుల్ అది చిందించిన 

రకత్ము కపప్బడకుండ దానిని వటిట్బండమీద నేనుండనిచిచ్తిని. 
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దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

జెకరాయ్ 5:2 => నీకేమి కనబడుచునన్దని అతడు ననన్డుగగా నేను, ఇరువైమూరల నిడివియు 

పదిమూరల వెడలుప్నుగల యెగిరిపోవు పుసత్కమొకటి నాకు కనబడుచునన్దంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరుఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

వచనము 9 

దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని బాధ చూచి 

భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

నిరగ్మకాండము 21:23 => హాని కలిగినయెడల నీవు పార్ణమునకు పార్ణము, 

నిరగ్మకాండము 21:24 => కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్, చేతికి చెయియ్, కాలికి కాలు, 

నిరగ్మకాండము 21:25 => వాతకు వాత, గాయమునకు గాయము, దెబబ్కు దెబబ్యు 

నియమింపవలెను. 

కీరత్నలు 137:8 => పాడు చేయబడబోవు బబులోను కుమారీ, నీవు మాకు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నీకు 

పర్తికారము చేయువాడు ధనుయ్డు  
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యిరిమ్యా 50:15 => చుటుట్ కూడి దానినిబటిట్ కేకలువేయుడి అది లోబడ నొపుప్కొనుచునన్ది దాని 

బురుజులు పడిపోవుచునన్వి దాని పార్కారములు విరుగగొటట్బడుచునన్వి ఇది యెహోవా చేయు 

పర్తికారము. దానిమీద పగతీరుచ్కొనుడి అది చేసినటే ట్ దానికి చేయుడి. 

యిరిమ్యా 50:29 => బబులోనునకు రండని విలుకాండర్మ పిలువుడి విలుల్ తొర్కుక్వారలారా, 

మీరందరు దానిచుటుట్ దిగుడి. అది యెహోవామీద గరవ్పడినది ఇశార్యేలు పరిశుదుధ్నిమీద 

గరవ్పడినది దానిలో నొకడును తపిప్ంచుకొనకూడదు దాని కిర్యలనుబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి 

అది చేసిన పనియంతటినిబటిట్ దానికి పర్తికారము చేయుడి.  

యిరిమ్యా 51:24 => బబులోనును కలీద్యుల దేశనివాసులును మీ కనున్లయెదుట సీయోనులో 

చేసిన కీడంతటికి నేను వారికి పర్తికారము చేయుచునాన్ను, ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 51:49 => బబులోను ఇశార్యేలులో హతులైనవారిని కూలజేసినటుల్ సరవ్భూమిలో 

బబులోను నిమితత్ము హతులైనవారు కూలుదురు  

2 తిమోతి 4:14 => అలెకస్ందుర్ అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని కిర్యల చొపుప్న 

పర్భువతనికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

యెషయా 61:7 => మీ యవమానమునకు పర్తిగా రెటిట్ంపు ఘనత నొందుదురు నిందకు పర్తిగా 

తాము పొందిన భాగము ననుభవించి వారు సంతోషింతురు వారు తమ దేశములో 

రెటిట్ంపుభాగమునకు కరత్లగుదురు నితాయ్నందము వారికి కలుగును.  

యిరిమ్యా 16:18 => వారు తమ హేయదేవతల కళేబరములచేత నా దేశమును 

అపవితర్పరచియునాన్రు, తమ హేయకిర్యలతో నా సావ్సథ్య్మును నింపియునాన్రు గనుక నేను మొదట 

వారి దోషమునుబటిట్యు వారి పాపమునుబటిట్యు రెండంతలుగా వారికి పర్తికారము చేసెదను. 
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యిరిమ్యా 17:18 => ననున్ సిగుగ్పడనియయ్క ననున్ తరుమువారిని సిగుగ్పడనిముమ్ ననున్ 

దిగులుపడనియయ్క వారిని దిగులుపడనిముమ్, వారిమీదికి ఆపదిద్నము రపిప్ంచుము, రెటిట్ంపు 

నాశనముతో వారిని నశింపజేయుము. 

జెకరాయ్ 9:12 => బంధకములలో పడియుండియు నిరీక్షణ గలవారలారా, మీ కోటను మరల 

పర్వేశించుడి, రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసెదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 22:4 => వాడు దొంగిలినది ఎదద్యినను గాడిదయైనను గొఱఱ్యైనను సరే అది 

పార్ణముతో వానియొదద్ దొరికినయెడల రెండంతలు చెలిల్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:17 => వారు తంతర్ములుచేసి పెయోరు సంతతిలోను,  

1 సమూయేలు 15:33 => సమూయేలు నీ కతిత్ సతరీలకు సంతులేకుండ చేసినటుల్ నీ తలిల్కిని సతరీలలో 

సంతులేకపోవునని అతనితో చెపిప్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని అగగును తుతుత్నియలుగా నరికెను. 

యోబు 21:19 => వారి పిలల్లమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు 

చెపుప్చునాన్రు చేసినవారు దానిని అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 
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కీరత్నలు 28:4 => వారి కిర్యలనుబటిట్ వారి దుషట్కిర్యలనుబటిట్ వారికి పర్తికారము చేయుము. వారు 

చేసిన పనినిబటిట్ వారికి పర్తికారము చేయుము వారికి తగిన పర్తిఫలమిముమ్.  

కీరత్నలు 31:23 => యెహోవా భకుత్లారా, మీరందరు ఆయనను పేర్మించుడి యెహోవా 

విశావ్సులను కాపాడును గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన గొపప్ పర్తికారము చేయును.  

కీరత్నలు 54:5 => నా శతుర్వులు చేయు కీడు ఆయన వారిమీదికి రపిప్ంచును నీ సతయ్మునుబటిట్ 

వారిని నశింపజేయుము సేచాచ్రప్ణలైన బలులను నేను నీకరిప్ంచెదను. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 94:2 => భూలోక నాయ్యాధిపతీ లెముమ్ గరివ్షుట్లకు పర్తిఫలమిముమ్ 

సామెతలు 12:21 => నీతిమంతునికి ఏ ఆపదయు సంభవింపదు. భకిత్హీనులు కీడుతో 

నిండియుందురు. 

యెషయా 25:11 => ఈతగాండుర్ ఈదుటకు తమచేతులను చాపునటుల్ వారు దాని మధయ్ను 

తమచేతులను చాపుదురు వారెనిన్ తంతర్ములు పనిన్నను యెహోవా వారి గరవ్మును అణచివేయును.  

యెషయా 51:17 => యెరూషలేమా, లెముమ్ లెముమ్ యెహోవా కోర్ధపాతర్ను ఆయన చేతినుండి 

పుచుచ్కొని తార్గినదానా, తూలిపడజేయు పాతర్లోనిదంతటిని తార్గినదానా, నిలువుము.  

యిరిమ్యా 51:6 => మీరు దాని దోషములలో పడి నశింపకుండునటుల్ బబులోనులోనుండి 

పారిపోవుడి మీ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుడి ఇది యెహోవాకు పర్తికారకాలము అది చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ ఆయన దానికి పర్తికారము చేయుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 51:35 => నాకును నా దేహమునకును చేయబడిన హింస బబులోనుమీదికి 

పర్తికారరూపముగా దిగును గాక యని సీయోను నివాసి యనుకొనును నా ఉసురు కలీద్యదేశ 

నివాసులకు తగులునుగాక అని యెరూషలేము అనుకొనును.  

యిరిమ్యా 51:56 => బబులోనుమీదికి పాడుచేయువాడు వచుచ్చునాన్డు దాని బలాఢుయ్లు 

పటట్బడియునాన్రు వారి విండుల్ విరిగిపోయినవి యెహోవా పర్తికారము చేయు దేవుడు గనుక 

నిశచ్యముగా ఆయన కిర్యకు పర్తికిర్య చేయును.  
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యిరిమ్యా 51:57 => దాని అధిపతులను జాఞ్నులను అధికారులను సంసాథ్నాధిపతులను 

బలాఢుయ్లను మతిత్లల్జేసెదను వారు చిరకాల నిదర్నొంది మేలుకొనకపోదురు ఇదే రాజు వాకుక్ 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

విలాపవాకయ్ములు 1:21 => నేను నిటూ ట్రుప్ విడుచుట విని ననాన్దరించువాడొకడును లేడాయెను 

నీవు నాకు ఆపద కలుగజేసితివనన్ వారత్ నా విరోధులందరు విని సంతోషించుచునాన్రు. నీవు 

చాటించిన దినమును నీవు రపిప్ంచుదువు అపుప్డు వారు ననున్ పోలియుండెదరు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:64 => యెహోవా, వారిచేతికిర్యనుబటిట్ నీవు వారికి పర్తీకారము చేయుదువు. 

యెహెజేక్లు 23:32 => అందులో పానము చేయవలసినది చాలయునన్ది గనుక ఎగతాళియు 

అపహాసయ్మును నీకు తటసిథ్ంచెను. 

యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 39:10 => వారు పొలములో కటెట్లు ఏరుకొనకయు అడవులలో మార్నులు 

నరుకకయునుండి, ఆయుధములు పొయియ్లో కాలుచ్చుందురు, తముమ్ను దోచుకొనినవారిని తామే 

దోచుకొందురు, తమ సొముమ్ కొలల్పెటిట్నవారి సొముమ్ తామే కొలల్పెటుట్దురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

హబకూక్కు 2:16 => ఘనతకు మారుగా అవమానముతో నిండియునాన్వు; నీవును తార్గి నీ 

మానము కనుపరచుకొందువు. యెహోవా కుడిచేతిలోని పాతర్ నీకియయ్బడును, అవమానకరమైన 

వమనము నీ ఘనతమీద పడును. 

జెకరాయ్ 12:2 => నేను యెరూషలేము చుటుట్నునన్ జనులకందరికి మతుత్ పుటిట్ంచు పాతర్గా 

చేయబోవుచునాన్ను; శతుర్వులు యెరూషలేమునకు ముటట్డివేయగా అది యూదా మీదికిని వచుచ్ను.  

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 
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మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

లూకా 6:24 => అయోయ్, ధనవంతులారా, మీరు (కోరిన) ఆదరణ మీరు పొందియునాన్రు. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

వచనము 10 

దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను మహా పటట్ణమా, 

బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

యెషయా 22:13 => రేపు చచిచ్పోదుము గనుక తిందము తార్గుదము అని చెపిప్, యెడల్ను 

వధించుచు గొఱఱ్లను కోయుచు మాంసము తినుచు దార్కాష్రసము తార్గుచు మీరు 

యెషయా 22:14 => సంతోషించి ఉతస్హించుదురు కాగా పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా నాకు పర్తయ్కుష్డై నాకు వినబడునటుల్ ఇటల్నుచునాన్డు మీరు మరణము కాకుండ ఈ మీ 
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దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగదని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా పర్మాణ 

పూరవ్కముగా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 47:1 => కనయ్కయైన బబులోనూ, కిర్ందికి దిగి మంటిలో కూరుచ్ండుము కలీద్యుల 

కుమారీ , సింహాసనము లేకయే నేలమీద కూరుచ్ండుము నీవు మృదువువనియైనను 

సుకుమారివనియైనను జనులు ఇకమీదట చెపప్రు.  

యెషయా 47:2 => తిరుగటిదిమమ్లు తీసికొని పిండి విసరుము నీ ముసుకు పారవేయుము కాలిమీద 

జీరాడు వసత్రము తీసివేయుము కాలిమీది బటట్తీసి నదులు దాటుము.  

యెషయా 47:7 => నేను సరవ్దా దొరసానినై యుందునని నీవనుకొని వీటిని ఆలోచింపకపోతివి 

వాటి ఫలమేమవునో మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకపోతివి.  

యెషయా 47:8 => కాబటిట్ సుఖాసకుత్రాలవై నిరభ్యముగా నివసించుచు నేనే ఉనాన్ను నేను తపప్ 

మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము నేను చూడనని 

అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను వినుము  

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షుఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:3 => నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

యెహెజేక్లు 28:4 => నీ ధనాగారములలోనికి వెండి బంగారములను తెచుచ్కొంటివి. 

యెహెజేక్లు 28:5 => నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన 

ఐశవ్రయ్ము సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 
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యెహెజేక్లు 28:6 => కాగా పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునన్వాడా, ఆలకించుము; 

యెహెజేక్లు 28:7 => నేను పరదేశులను అనయ్జనులలో కూర్రులను నీ మీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను, 

వారు నీ జాఞ్నశోభను చెరుపుటకై తమ ఖడగ్ములను ఒరదీసి నీ సౌందరయ్మును నీచపరతురు,  

యెహెజేక్లు 28:8 => నినున్ పాతాళములో పడవేతురు, సముదర్ములో మునిగి చచిచ్నవారివలెనే 

నీవు చతుత్వు. 

యెహెజేక్లు 28:9 => నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ 

చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 

యెహెజేక్లు 28:10 => సునన్తిలేని వారు చంపబడురీతిగా నీవు పరదేశులచేత చతుత్వు, నేనే మాట 

యిచిచ్యునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

జెఫనాయ్ 2:15 => నావంటి పటట్ణము మరియొకటి లేదని మురియుచు ఉతాస్హపడుచు 

నిరివ్చారముగా ఉండిన పటట్ణము ఇదే. అది పాడైపోయెనే, మృగములు పండుకొను సథ్లమాయెనే అని 

దాని మారగ్మున పోవువారందరు చెపుప్కొనుచు, ఈసడించుచు పోపొమమ్ని చేసైగ చేయుదురు.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => కాగా వాడు తన సొంతకాలమందు బయలుపరచబడవలెనని వానిని 

అడడ్గించునది ఏదో అది మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడడ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడడ్గించును. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

యిరిమ్యా 13:18 => రాజును తలిల్యైన రాణిని చూచి ఇటల్నుము మీ శిరోభూషణములును 

తలమీదనునన్ మీ సుందరకిరీటమును పడిపోయెను; కుర్ంగి కూరుచ్ండుడి. 

యెషయా 47:7 => నేను సరవ్దా దొరసానినై యుందునని నీవనుకొని వీటిని ఆలోచింపకపోతివి 

వాటి ఫలమేమవునో మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకపోతివి.  

యెషయా 47:8 => కాబటిట్ సుఖాసకుత్రాలవై నిరభ్యముగా నివసించుచు నేనే ఉనాన్ను నేను తపప్ 

మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనై కూరుచ్ండను పుతర్శోకము నేను చూడనని 

అనుకొనుచునన్దానా, ఈ మాటను వినుము  

విలాపవాకయ్ములు 1:1 => జనభరితమైన పటట్ణము ఎటుల్ ఏకాకియై దుఃఖాకార్ంతమాయెను? అది 

విధవరాలివంటిదాయెను. అనయ్జనులలో ఘనతకెకిక్నది సంసాథ్నములలో రాచకుమారెత్యైనది ఎటుల్ 

పనున్ చెలిల్ంచునదైపోయెను?  

నాయ్యాధిపతులు 18:7 => కాబటిట్ ఆ అయిదుగురు మనుషుయ్లు వెళిల్ లాయిషునకు వచిచ్, దానిలోని 

జనము సీదోనీయులవలె సుఖముగాను నిరభ్యముగాను నివసించుటయు, అధికారబలము 

పొందినవాడెవడును లేకపోవుటయు, ఏమాతర్మైనను అవమానపరచగల వాడెవడును ఆ దేశములో 

లేకపోవుటయు, వారు సీదోనీయులకు దూరసుథ్లై యే మనుషుయ్లతోను సాంగతయ్ము లేకుండుటయు 

చూచిరి. 

1 సమూయేలు 15:32 => సమూయేలు అమాలేకీయులరాజైన అగగును నా దగగ్రకు 

తీసికొనిరండని చెపెప్ను. అగగు సంతోషముగా అతని దగగ్రకు వచిచ్ మరణశర్మ నాకు గడచిపోయెనే 

అని చెపప్గా 
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ఎసేత్రు 6:10 => అందుకు రాజు నీవు చెపిప్నపర్కారమే శీఘర్ముగా ఆ వసత్రములను ఆ గుఱఱ్మును 

తీసికొని, రాజు గుమమ్మునొదద్ కూరుచ్నియునన్ యూదుడైన మొరెద్కైకి ఆలాగుననే చేయుము; నీవు 

చెపిప్నదానిలో ఒకటియు విడువక అంతయు చేయుమని హామానునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 36:11 => వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను కేష్మముగాను 

తమ సంవతస్రములను సుఖముగాను వెళల్బుచెచ్దరు.  

సామెతలు 14:13 => ఒకడు నవువ్చుండినను హృదయమున దుఃఖముండవచుచ్ను. సంతోషము 

తుదకు వయ్సనమగును. 

పర్సంగి 2:1 => కానీ నినున్ సంతోషముచేత శోధించి చూతును; నీవు మేలు ననుభవించి చూడుమని 

నేను నా హృదయముతో చెపుప్కొంటిని; అయితే అదియు వయ్రథ్పర్యతన్మాయెను. 

యెషయా 14:13 => నేను ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని నక్షతర్ములకు పైగా నా 

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

యెషయా 32:13 => నా జనుల భూమిలో ఆనందపురములోని ఆనందగృహములనిన్టిలో ముండల్ 

తుపప్లును బలురకక్సి చెటుల్ను పెరుగును. పైనుండి మనమీద ఆతమ్ కుమమ్రింపబడువరకు  

యెషయా 47:5 => కలీద్యుల కుమారీ, మౌనముగానుండి చీకటిలోనికి పొముమ్ రాజయ్ములకు 

దొరసానియని యికమీదట జనులు నినున్గూరిచ్ చెపప్రు. 

యిరిమ్యా 48:7 => నీవు నీ కిర్యలను ఆశర్యించితివి నీ నిధులను నముమ్కొంటివి నీవును 

పటుట్కొనబడెదవు, కెమోషు దేవత చెరలోనికిపోవును ఒకడు తపప్కుండ వాని యాజకులును 

అధిపతులును చెరలోనికి పోవుదురు.  

యిరిమ్యా 49:4 => విశావ్సఘాతకురాలా నాయొదద్కు ఎవడును రాలేడని నీ ధనమునే ఆశర్యముగా 

చేసికొనన్దానా, 

యిరిమ్యా 50:24 => బబులోనూ, నినున్ పటుట్కొనుటకై బోను పెటిట్యునాన్ను తెలియకయే నీవు 

పటట్బడియునాన్వు యెహోవాతో నీవు యుదధ్ముచేయ బూనుకొంటివి నీవు చికుక్పడి పటట్బడియునాన్వు.  
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యిరిమ్యా 51:57 => దాని అధిపతులను జాఞ్నులను అధికారులను సంసాథ్నాధిపతులను 

బలాఢుయ్లను మతిత్లల్జేసెదను వారు చిరకాల నిదర్నొంది మేలుకొనకపోదురు ఇదే రాజు వాకుక్ 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:5 => సుకుమార భోజనము చేయువారు దికుక్లేక వీధులలో పడియునాన్రు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు తొడిగి పెంచబడినవారు పెంట కుపప్లను కౌగిలించుకొనెదరు.  

యెహెజేక్లు 23:34 => అడుగుమటుట్నకు దాని పానముచేసి పాతర్ను చెకక్లు చేసి వాటితో నీ 

సత్నములను పెరుకుకొందువు; నేనే మాటయిచిచ్యునాన్ను; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

జెకరాయ్ 1:15 => నిమమ్ళముగా ఉనన్ అనయ్జనులమీద నేను బహుగా కోపించుచునాన్ను; ఏలయనగా 

నేను కొంచెము కోపపడగా కీడు చేయవలెననన్ తాతప్రయ్ముతో వారు సహాయులైరి. 

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 
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లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

1 కొరిందీయులకు 7:30 => ఏడుచ్వారు ఏడవ్నటుట్ను సంతోషపడువారు సంతోషపడనటుట్ను 

కొనువారు తాము కొనినది తమది కానటుట్ను 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 తిమోతి 5:6 => సుఖభోగములయందు పర్వరిత్ంచునది బర్దుకుచుండియు చచిచ్నదై యుండును. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:16 => ఇపుప్డైతే మీరు మీ డంబములయందు అతిశయపడుచునాన్రు. ఇటిట్ 

అతిశయమంతయు చెడడ్ది. 
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యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

వచనము 11 

లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, అనగా బంగారు వెండి 

రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు రకత్వరణ్పు బటట్లు 

మొదలైన సరకులను, 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  
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యెషయా 47:10 => నీ చెడుతనమును నీవు ఆధారము చేసికొని యెవడును ననున్ చూడడని 

అనుకొంటివి నేనునాన్ను నేను తపప్ మరి ఎవరును లేరని నీవనుకొనునటుల్గా నీ విదయ్యు నీ 

జాఞ్నమును నినున్ చెరిపివేసెను.  

యెషయా 47:11 => కీడు నీమీదికి వచుచ్ను నీవు మంతిర్ంచి దాని పోగొటట్జాలవు ఆ కీడు నీమీద 

పడును దానిని నీవు నివారించలేవు నీకు తెలియని నాశనము నీమీదికి ఆకసిమ్కముగా వచుచ్ను.  

యిరిమ్యా 51:6 => మీరు దాని దోషములలో పడి నశింపకుండునటుల్ బబులోనులోనుండి 

పారిపోవుడి మీ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుడి ఇది యెహోవాకు పర్తికారకాలము అది చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ ఆయన దానికి పర్తికారము చేయుచునాన్డు.  

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 17:18 => మరియు నీవు చూచిన ఆ సతరీ భూరాజుల నేలు ఆ మహా పటట్ణమే. 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 51:58 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు విశాలమైన 

బబులోను పార్కారములు బొతిత్గా పడగొటట్బడును దాని ఉనన్తమైన గుమమ్ములు అగిన్చేత 

కాలిచ్వేయబడును జనములు వృథాగా పర్యాసపడుచునాన్రు అగిన్లో పడుటకై పర్యాసపడుచునాన్రు 

పర్జలు చూచి అలయుచునాన్రు  

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 
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యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యిరిమ్యా 50:31 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే గరివ్షుఠ్డా, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను నీ దినము వచుచ్చునన్ది నేను నినున్ శికిష్ంచుకాలము వచుచ్చునన్ది  

యిరిమ్యా 50:34 => వారి విమోచకుడు బలవంతుడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని 

ఆయనకు పేరు భూమికి విశార్ంతి కలుగజేయుటకును బబులోను నివాసులను కలవరపరచుటకును 

ఆయన బాగుగా వాదించి వారి వాయ్జెయ్మును కడ ముటిట్ంచును.  

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

నిరగ్మకాండము 9:14 => సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని 

ఈసారి నేను నా తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని 

పంపెదను; 

నిరగ్మకాండము 13:9 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రము నీ నోట నుండునటుల్ బలమైన చేతితో యెహోవా 

ఐగుపుత్లోనుండి నినున్ బయటికి రపిప్ంచెననుటకు, ఈ ఆచారము నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ 

కనున్ల మధయ్ జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును.  

సంఖాయ్కాండము 31:10 => మరియు వారి నివాస పటట్ణములనిన్టిని వారి కోటలనిన్టిని అగిన్చేత 

కాలిచ్వేసిరి. 

యెహోషువ 6:24 => అపుప్డు వారు ఆ పటట్ణమును దానిలోని సమసత్మును అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి; 

వెండిని బంగారును ఇతత్డి పాతర్లను ఇనుప పాతర్లను మాతర్మే యెహోవా మందిర ధనాగారములో 

నుంచిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:41 => ఇశార్యేలీయులు తిరిగినపుప్డు బెనాయ్మీనీయులు తమకు అపజయము 

కలిగినదని తెలిసికొని విభార్ంతినొంది 
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1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

సామెతలు 14:13 => ఒకడు నవువ్చుండినను హృదయమున దుఃఖముండవచుచ్ను. సంతోషము 

తుదకు వయ్సనమగును. 

పర్సంగి 2:1 => కానీ నినున్ సంతోషముచేత శోధించి చూతును; నీవు మేలు ననుభవించి చూడుమని 

నేను నా హృదయముతో చెపుప్కొంటిని; అయితే అదియు వయ్రథ్పర్యతన్మాయెను. 

యెషయా 1:24 => కావున పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ బలిషుఠ్డును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా ఈలాగున అనుకొనుచునాన్డు ఆహా, నా శతుర్వులనుగూరిచ్ నేనికను ఆయాసపడను నా 

విరోధులమీద నేను పగతీరుచ్కొందును.  

యెషయా 9:14 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలులోనుండి తలను తోకను తాటికమమ్ను రెలుల్ను 

ఒకక్ దినమున కొటిట్వేయును.  

యెషయా 13:4 => బహుజనులఘోషవలె కొండలలోని జనసమూహమువలన కలుగు శబద్ము 

వినుడి కూడుకొను రాజయ్ముల జనములు చేయు అలల్రిశబద్ము వినుడి సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా యుదధ్మునకై తన సేనను వూయ్హకర్మముగా ఏరప్రచుచునాన్డు 

యెషయా 13:9 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది. దేశమును పాడుచేయుటకును పాపులను 

బొతిత్గా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుటకును కూర్రమైన ఉగర్తతోను పర్చండమైన కోపముతోను 

అది వచుచ్ను.  

యెషయా 14:6 => వారు ఆగర్హపడి మానని బలాతాక్రముచేత జనములను లోపరచిరి. 

యెషయా 14:13 => నేను ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని నక్షతర్ములకు పైగా నా 

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

యెషయా 23:8 => దాని వరత్కులు రాజసమానులు దాని వాయ్పారులు భూనివాసులలో ఘనులు 

కిరీటముల నిచుచ్చుండు తూరుకు ఈలాగు చేయనెవడు ఉదేద్శించెను? 
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యెషయా 28:2 => ఆలకించుడి, బలపరాకర్మములు గలవాడొకడు పర్భువుకు ఉనాన్డు పర్చండమైన 

వడగండుల్ను పర్చండమైన జలముల పర్వాహమును పర్చండమైన వరదయు కొటిట్వేయునటుల్ ఆయన 

తన బలముచేత పడదోర్యువాడు.  

యెషయా 32:13 => నా జనుల భూమిలో ఆనందపురములోని ఆనందగృహములనిన్టిలో ముండల్ 

తుపప్లును బలురకక్సి చెటుల్ను పెరుగును. పైనుండి మనమీద ఆతమ్ కుమమ్రింపబడువరకు  

యిరిమ్యా 50:24 => బబులోనూ, నినున్ పటుట్కొనుటకై బోను పెటిట్యునాన్ను తెలియకయే నీవు 

పటట్బడియునాన్వు యెహోవాతో నీవు యుదధ్ముచేయ బూనుకొంటివి నీవు చికుక్పడి పటట్బడియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 50:25 => కలీద్యుల దేశములో పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవాకు 

పనియునన్ది యెహోవా తన ఆయుధశాలను తెరచి కోపముతీరుచ్ తన ఆయుధములను వెలుపలికి 

తెచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 50:32 => గరివ్షుఠ్డు తొటిర్లిల్ కూలును అతని లేవనెతుత్వాడెవడును లేకపోవును నేనతని 

పురములలో అగిన్ రాజబెటెట్దను అది అతని చుటుట్పటుట్లనిన్టిని కాలిచ్వేయును. 

యిరిమ్యా 50:40 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే సొదొమను గొమొఱాఱ్ను వాటి సమీప పటట్ణములను 

దేవుడు నాశనము చేసినపుప్డు జరిగిన రీతిగా ఎవడును అకక్డ కాపురముండకపోవును ఏ నరుడును 

దానిలో బసచేయడు.  

యిరిమ్యా 51:8 => బబులోను నిమిషమాతర్ములోనే కూలి తుతుత్నియలాయెను దానిని చూచి 

అంగలారుచ్డి అది సవ్సథ్తనొందునేమో దాని నొపిప్కొరకు గుగిగ్లము తీసికొనిరండి.  

యెహెజేక్లు 23:25 => ఉగర్తతో వారు నినున్ శికిష్ంచునటుల్ నా రోషము నీకు చూపుదును, నీ 

చెవులను నీ ముకుక్ను వారు తెగగోయుదురు, నీలో శేషించినవారు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, నీ 

కుమారులను నీ కుమారెత్లను వారు పటుట్కొందురు, నీలో శేషించినవారు అగిన్చేత దహింపబడుదురు.  

యెహెజేక్లు 28:18 => నీవు అనాయ్యముగా వరత్కము జరిగించి కలుగజేసికొనిన విసాత్ర 

దోషములచేత నీవు నీ పరిశుదధ్ సథ్లములను చెరుపుకొంటివి గనుక నీలోనుండి నేను అగిన్ 

పుటిట్ంచెదను, అది నినున్ కాలిచ్వేయును, జనులందరు చూచుచుండగా దేశముమీద నినున్ బూడిదెగా 

చేసెదను. 
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దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

యోవేలు 2:11 => యెహోవా తన సైనయ్మును నడిపించుచు ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు ఆయన 

దండు బహు గొపప్దైయునన్ది ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్నది బలముగలది యెహోవా దినము బహు 

భయంకరము, దానికి తాళగలవాడెవడు?  

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

జెకరాయ్ 1:15 => నిమమ్ళముగా ఉనన్ అనయ్జనులమీద నేను బహుగా కోపించుచునాన్ను; ఏలయనగా 

నేను కొంచెము కోపపడగా కీడు చేయవలెననన్ తాతప్రయ్ముతో వారు సహాయులైరి. 

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షుఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

Page  of 1517 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

వచనము 12 

పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి విలువగల కఱఱ్ యితత్డి 

యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 18:7 => అది నేను రాణినిగా కూరుచ్ండు దానను, నేను విధవరాలను కాను, దుఃఖము 

చూడనే చూడనని తన మనసుస్లో అనుకొనెను గనుక, అది తనున్తాను ఎంతగా గొపప్చేసికొని 

సుఖభోగములను అనుభవించెనో అంతగా వేదనను దుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 
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కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

యిరిమ్యా 50:46 => బబులోను పటట్బడుచునన్దను సమాచారము విని భూమి కంపించుచునన్ది 

జనములలో అంగలారుప్ వినబడుచునన్ది.  

యెహెజేక్లు 26:16 => సముదర్పు అధిపతులందరును తమ సింహాసనములమీదనుండి దిగి, తమ 

చొకాక్యిలను విచితర్మైన వసత్రములను తీసివేసి, దిగులుపడిన వారై నేలను కూరుచ్ండి గడగడ 

వణకుచు నినున్ చూచి విసమ్యపడుదురు.  

యెహెజేక్లు 26:17 => వారు నినున్గూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ ఈలాగున అందురు సముదర్ 

నివాసమైనదానా, ఖాయ్తినొందిన పటణ్ణమా, నీవెటుల్ నాశనమైతివి? సముదర్ పర్యాణము 

చేయుటవలన దానికిని దాని నివాసులకును బలము కలిగెను, సముదర్వాసులందరిని భీతిలల్చేసినది 

ఇదే. 

యెహెజేక్లు 32:9 => నీవు ఎరుగని దేశములలోనికి నేను నినున్ వెళల్గొటిట్, జనములలో నీకు 

సమూలధవ్ంసము కలుగజేసి బహు జనములకు కోపము పుటిట్ంతును, 

యెహెజేక్లు 32:10 => నా ఖడగ్మును నేను వారిమీద ఝళిపించెదను, నినున్బటిట్ చాలమంది 

జనులు కలవరించుదురు, వారి రాజులును నినున్బటిట్ భీతులగుదురు, నీవు కూలు దినమున 

వారందరును ఎడతెగక పార్ణభయముచేత వణకుదురు. 

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

జెకరాయ్ 11:2 => దేవదారు వృక్షములు కూలెను , వృక్షరాజములు పాడైపోయెను ; 

సరళవృక్షములారా, అంగలారుచ్డి చికక్ని అడవి నరకబడెను; సింధూరవృక్షములారా, అంగలారుచ్డి. 

జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 
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పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

యెషయా 13:19 => అపుప్డు రాజయ్ములకు భూషణమును కలీద్యులకు అతిశయాసప్దమును 

మాహాతమ్య్మునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱాఱ్లవలెనగును.  

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యెషయా 34:9 => ఎదోము కాలువలు కీలగును దాని మనున్ గంధకముగా మారచ్బడును దాని 

భూమి దహించు గంధకముగా ఉండును.  

యెషయా 34:10 => అది రేయింబగళుల్ ఆరక యుండును దాని పొగ నితయ్ము లేచును అది 

తరతరములు పాడుగా నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు  

యిరిమ్యా 50:40 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే సొదొమను గొమొఱాఱ్ను వాటి సమీప పటట్ణములను 

దేవుడు నాశనము చేసినపుప్డు జరిగిన రీతిగా ఎవడును అకక్డ కాపురముండకపోవును ఏ నరుడును 

దానిలో బసచేయడు.  

యెహోషువ 8:20 => హాయివారు వెనుకవైపు తిరిగి చూచినపుప్డు ఆ పటట్ణము యొకక్ పొగ 

ఆకాశమున కెకుక్చుండెను. అపుప్డు అరణయ్మునకు పారిపోయిన జనులు తిరిగి తముమ్ను 
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తరుముచునన్ వారి మీద పడుచుండిరి గనుక ఈ తటట్యినను ఆ తటట్యినను పారిపోవుటకు వారికి 

వీలు లేకపోయెను. 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యోబు 34:26 => దుషుట్లని బహిరంగముగానే ఆయన వారిని శికిష్ంచును. 

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

యెషయా 3:24 => అపుప్డు పరిమళ దర్వయ్మునకు పర్తిగా మురుగుడును నడికటుట్కు పర్తిగా 

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  

యెషయా 13:14 => అపుప్డు తరుమబడుచునన్ జింకవలెను పోగుచేయని గొఱఱ్లవలెను జనులు 

తమ తమ సవ్జనులతటుట్ తిరుగుదురు తమ తమ సవ్దేశములకు పారిపోవుదురు. 

యెషయా 23:17 => డెబబ్ది సంవతస్రముల అంతమున యెహోవా తూరును దరిశ్ంచును అది 

వేశయ్జీతమునకు మరల భూమిమీదనునన్ సమసత్ లోక రాజయ్ములతో వయ్భిచారము చేయును.  

యెషయా 24:21 => ఆ దినమున యెహోవా ఉనన్త సథ్లమందునన్ ఉనన్త సథ్ల సమూహమును 

భూమిమీదనునన్ భూరాజులను దండించును 

యెషయా 47:11 => కీడు నీమీదికి వచుచ్ను నీవు మంతిర్ంచి దాని పోగొటట్జాలవు ఆ కీడు నీమీద 

పడును దానిని నీవు నివారించలేవు నీకు తెలియని నాశనము నీమీదికి ఆకసిమ్కముగా వచుచ్ను.  

యిరిమ్యా 48:39 => అంగలారుచ్డి మోయాబు సమూల ధవ్ంసమాయెను మోయాబూ, నీవు 

వెనుకకు తిరిగితివే, సిగుగ్పడుము. మోయాబు తన చుటుట్నునన్ వారికందరికి అపహాసాయ్సప్దముగాను 

భయకారణముగాను ఉండును.  

యిరిమ్యా 51:8 => బబులోను నిమిషమాతర్ములోనే కూలి తుతుత్నియలాయెను దానిని చూచి 

అంగలారుచ్డి అది సవ్సథ్తనొందునేమో దాని నొపిప్కొరకు గుగిగ్లము తీసికొనిరండి.  
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యిరిమ్యా 51:25 => సరవ్భూమిని నశింపజేయు నాశనపరవ్తమా, నేను నీకు విరోధిని ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. నేను నీమీదికి నా చేయి చాపి శిలలపైనుండి నినున్ కిర్ందికి దొరలించుదును 

చిచుచ్పెటిట్న కొండవలె ఉండజేయుదును.  

యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

యిరిమ్యా 51:57 => దాని అధిపతులను జాఞ్నులను అధికారులను సంసాథ్నాధిపతులను 

బలాఢుయ్లను మతిత్లల్జేసెదను వారు చిరకాల నిదర్నొంది మేలుకొనకపోదురు ఇదే రాజు వాకుక్ 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 27:30 => నినున్గూరిచ్ మహా శోకమెతిత్ పర్లాపించుచు, తమ తలలమీద బుగిగ్ 

పోసికొనుచు, బూడిదెలో పొరుల్చు 

యెహెజేక్లు 27:35 => నినున్బటిట్ దీవ్పనివాసులందరు విభార్ంతి నొందుదురు, వారి రాజులు 

వణకుదురు, వారి ముఖములు చినన్బోవును. 

యెహెజేక్లు 28:19 => జనులలో నినున్ ఎరిగిన వారందరును నినున్గూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడుదురు. నీవు 

బొతిత్గా నాశనమై భీతికి కారణముగా ఉందువు. 

యెహెజేక్లు 30:4 => ఖడగ్ము ఐగుపుత్ దేశముమీద పడును, ఐగుపీత్యులలో హతులు కూలగా 

కూషు దేశసుథ్లు వాయ్కులపడుదురు, శతుర్వులు ఐగుపీత్యుల ఆసిత్ని పటుట్కొని దేశపు పునాదులను 

పడగొటుట్దురు.  

యెహెజేక్లు 31:15 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అతడు పాతాళములోనికి పోయిన 

దినమున నేను అంగలారుప్ కలుగజేసితిని, అగాధజలములు అతని కపప్జేసితిని, అనేక జలములను 

ఆపి అతనినిబటిట్ నేను వాటి పర్వాహములను బంధించితిని, అతనికొరకు నేను లెబానోను పరవ్తమును 
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గాఢాంధకారము కమమ్జేసితిని, ఫలవృక్షములనిన్యు అతనిగూరిచ్ వాయ్కులపడెను, పాతాళములోనికి 

నేనతని దింపగా గోతిలోనికి పోవువారియొదద్కు అతని పడవేయగా 

యెహెజేక్లు 31:16 => అతని పాటు ధవ్నిచేత జనములను వణకజేసితిని, నీరు పీలుచ్ లెబానోను 

శేర్షఠ్వృక్షములనిన్యు ఏదెను వృక్షములనిన్యు పాతాళములో తముమ్ను తాము ఓదారుచ్కొనిరి.  

దానియేలు 11:39 => మరియు ఈ కొర్తత్ దేవతను ఆధారము చేసికొని, కోటలకు పార్కారములు 

కటిట్ంచి, నూతన విధముగా తనవారికి మహా ఘనత కలుగజేయును; దేశమును కర్యమునకు 

విభజించి యిచిచ్ అనేకుల మీద తనవారికి పర్భుతవ్మిచుచ్ను. 

యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

మీకా 1:7 => దాని చెకుక్డు పర్తిమలు పగులగొటట్బడును, దాని కానుకలు అగిన్చేత కాలచ్బడును, 

అది పెటుట్కొనిన విగర్హములను నేను పాడుచేతును, అది వేశయ్యై సంపాదించుకొనిన జీతముపెటిట్ 

వాటిని కొనుకొక్నెను గనుక అవి వేశయ్యగుదాని జీతముగా మరల ఇయయ్బడును. 

మీకా 7:17 => సరప్ములాగున వారు మనున్ నాకుదురు, భూమిమీద పార్కు పురుగులవలె తమ 

యిరవులలోనుండి వణకుచు పార్కి వతుత్రు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు భయపడుచు వతుత్రు, 

నినున్బటిట్ భయము నొందుదురు. 

నహూము 3:4 => చకక్నిదానవై వేశయ్వై చిలల్ంగితనమందు జాఞ్నము గలదానవై జారతవ్ముచేసి 

జనాంగములమీద చిలల్ంగితనము జరిగించి సంసారములను అమిమ్వేసినదానా, 

జెకరాయ్ 9:5 => అషెక్లోను దానిని చూచి జడియును, గాజా దానిని చూచి బహుగా వణకును, 

ఎకోర్ను పటట్ణము తాను నముమ్కొనినది అవమానము నొందగా చూచి భీతినొందును, గాజారాజు 

లేకుండపోవును, అషెక్లోను నిరజ్నముగా ఉండును. 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషుఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  
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పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 18:8 => అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును 

కరవును వచుచ్ను; దానికి తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషుఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

వచనము 13 

దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె మెతత్ని పిండి గోదుమలు 

పశువులు గొఱఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱఱ్ములను రథములను దాసులను మనుషుయ్ల పార్ణములను 

ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 
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యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

యిరిమ్యా 30:7 => అయోయ్, యెంత భయంకరమైన దినము! అటిట్ దినము మరియొకటి రాదు; అది 

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 

యోవేలు 1:15 => ఆహా, యెహోవా దినము వచెచ్నే అది ఎంత భయంకరమైన దినము! అది 

పర్ళయమువలెనే సరవ్శకుత్నియొదద్నుండి వచుచ్ను.  

ఆమోసు 5:16 => దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునైన పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

నేను మీ మధయ్ సంచరింప బోవుచునాన్ను గనుక రాజమారగ్ములనిన్టిలో అంగలారుప్ వినబడును, 

వీధులనిన్టిలో జనులు కూడి అయోయ్ శర్మ అందురు; అంగలారుచ్టకు వారు సేదయ్గాండర్ను 

పిలుతురు; రోదనముచేయ నేరుప్గలవారిని అంగలారుచ్టకు పిలిపింతురు. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

యెషయా 21:9 => ఇదిగో జతజతలుగా రౌతుల దండు వచుచ్చునన్ది అని చెపెప్ను. బబులోను 

కూలెను కూలెను దాని దేవతల విగర్హములనిన్టిని ఆయన నేలను పడవేసియునాన్డు 

ముకక్ముకక్లుగా విరుగగొటిట్యునాన్డు అనిచెపుప్చు వచెచ్ను. 

పర్కటన 18:8 => అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును 

కరవును వచుచ్ను; దానికి తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషుఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 
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పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

యిరిమ్యా 51:8 => బబులోను నిమిషమాతర్ములోనే కూలి తుతుత్నియలాయెను దానిని చూచి 

అంగలారుచ్డి అది సవ్సథ్తనొందునేమో దాని నొపిప్కొరకు గుగిగ్లము తీసికొనిరండి.  

యిరిమ్యా 51:9 => మనము బబులోనును సవ్సథ్పరచగోరితివిు అయితే అది సవ్సథ్త నొందలేదు దాని 

విడిచిపెటుట్డి. మన మన దేశములకు వెళుల్దము రండి దాని శిక్ష ఆకాశమంత యెతుత్గా సాగుచునన్ది 

అది మేఘములంత ఉనన్తముగా ఎకుక్చునన్ది  

యెహోషువ 5:1 => వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను 

నీళల్ను ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును 

సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 

2 సమూయేలు 10:19 => హదదెజరునకు సేవకులగు రాజులందరు తాము ఇశార్యేలీయుల 

యెదుట నిలువలేకుండ కొటట్బడియుండుట చూచి ఇశార్యేలీయులతో సమాధానపడి వారికి లోబడిరి. 

సిరియనులు భయాకార్ంతులై అమోమ్నీయులకు ఇక సహాయము చేయుట మానిరి. 

2 రాజులు 6:5 => ఒకడు దూలము నరుకుచునన్పుప్డు గొడడ్లి ఊడి నీటిలో పడిపోగా వాడు అయోయ్ 

నా యేలినవాడా, అది యెరవు తెచిచ్నదని మొఱఱ్పెటెట్ను గనుక 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యోబు 34:26 => దుషుట్లని బహిరంగముగానే ఆయన వారిని శికిష్ంచును. 

కీరత్నలు 64:8 => వారు కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని 

చూచువారందరు తల ఊచుదురు  
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కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

యెషయా 9:14 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలులోనుండి తలను తోకను తాటికమమ్ను రెలుల్ను 

ఒకక్ దినమున కొటిట్వేయును.  

యెషయా 13:6 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది ఘోషించుడి అది పర్ళయమువలె సరవ్శకుత్డగు 

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 

యెషయా 13:14 => అపుప్డు తరుమబడుచునన్ జింకవలెను పోగుచేయని గొఱఱ్లవలెను జనులు 

తమ తమ సవ్జనులతటుట్ తిరుగుదురు తమ తమ సవ్దేశములకు పారిపోవుదురు. 

యెషయా 47:11 => కీడు నీమీదికి వచుచ్ను నీవు మంతిర్ంచి దాని పోగొటట్జాలవు ఆ కీడు నీమీద 

పడును దానిని నీవు నివారించలేవు నీకు తెలియని నాశనము నీమీదికి ఆకసిమ్కముగా వచుచ్ను.  

యిరిమ్యా 48:39 => అంగలారుచ్డి మోయాబు సమూల ధవ్ంసమాయెను మోయాబూ, నీవు 

వెనుకకు తిరిగితివే, సిగుగ్పడుము. మోయాబు తన చుటుట్నునన్ వారికందరికి అపహాసాయ్సప్దముగాను 

భయకారణముగాను ఉండును.  

యిరిమ్యా 49:21 => వారు పడిపోగా అఖండమైన ధవ్ని పుటెట్ను; భూమి దానికి దదద్రిలుల్చునన్ది, 

అంగలారుప్ ఘోషయు ఎఱఱ్సముదర్ము దనుక వినబడెను. 

యిరిమ్యా 49:25 => పర్సిదిధ్గల పటట్ణము బొతిత్గా విడువబడెను నాకు ఆనందమునిచుచ్ పటట్ణము 

బొతిత్గా విడువబడెను. 

యిరిమ్యా 50:27 => దాని యెడల్నిన్టిని వధించుడి అవి వధకు పోవలెను అయోయ్, వారికి శర్మ వారి 

దినము ఆసనన్మాయెను వారి దండనకాలము వచెచ్ను.  

యిరిమ్యా 51:25 => సరవ్భూమిని నశింపజేయు నాశనపరవ్తమా, నేను నీకు విరోధిని ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. నేను నీమీదికి నా చేయి చాపి శిలలపైనుండి నినున్ కిర్ందికి దొరలించుదును 

చిచుచ్పెటిట్న కొండవలె ఉండజేయుదును.  

యిరిమ్యా 51:30 => బబులోను పరాకర్మవంతులు యుదధ్ముచేయక మానుదురు వారు తమ 

కోటలలో నిలుచుచునాన్రు వారి పరాకర్మము బలహీనత ఆయెను వారును సతరీలవంటివారైరి  
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యిరిమ్యా 51:41 => షేషకు పటట్బడెను జగత  పర్సిదధ్మైన పటట్ణము పటట్బడెను బబులోను 

జనములకు విసమ్యాసప్దమాయెను. 

యెహెజేక్లు 6:11 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీచేతులు చరిచి నేల తనిన్ 

ఇశార్యేలీయుల దుషట్మైన హేయకృతయ్ములనుబటిట్ అయోయ్ అని అంగలారుచ్ము; ఖడగ్ముచేతను 

కాష్మముచేతను తెగులుచేతను వారు కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 26:17 => వారు నినున్గూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ ఈలాగున అందురు సముదర్ 

నివాసమైనదానా, ఖాయ్తినొందిన పటణ్ణమా, నీవెటుల్ నాశనమైతివి? సముదర్ పర్యాణము 

చేయుటవలన దానికిని దాని నివాసులకును బలము కలిగెను, సముదర్వాసులందరిని భీతిలల్చేసినది 

ఇదే. 

యెహెజేక్లు 27:35 => నినున్బటిట్ దీవ్పనివాసులందరు విభార్ంతి నొందుదురు, వారి రాజులు 

వణకుదురు, వారి ముఖములు చినన్బోవును. 

యెహెజేక్లు 28:19 => జనులలో నినున్ ఎరిగిన వారందరును నినున్గూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడుదురు. నీవు 

బొతిత్గా నాశనమై భీతికి కారణముగా ఉందువు. 

యెహెజేక్లు 30:2 => నరపుతుర్డా, సమాచార మెతిత్ పర్వచింపుము, పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆహా శర్మదినము వచెచ్నే, అంగలారుచ్డి, శర్మదినము వచెచ్నే, 

యెహెజేక్లు 30:4 => ఖడగ్ము ఐగుపుత్ దేశముమీద పడును, ఐగుపీత్యులలో హతులు కూలగా 

కూషు దేశసుథ్లు వాయ్కులపడుదురు, శతుర్వులు ఐగుపీత్యుల ఆసిత్ని పటుట్కొని దేశపు పునాదులను 

పడగొటుట్దురు.  

యెహెజేక్లు 32:9 => నీవు ఎరుగని దేశములలోనికి నేను నినున్ వెళల్గొటిట్, జనములలో నీకు 

సమూలధవ్ంసము కలుగజేసి బహు జనములకు కోపము పుటిట్ంతును, 

యెహెజేక్లు 32:10 => నా ఖడగ్మును నేను వారిమీద ఝళిపించెదను, నినున్బటిట్ చాలమంది 

జనులు కలవరించుదురు, వారి రాజులును నినున్బటిట్ భీతులగుదురు, నీవు కూలు దినమున 

వారందరును ఎడతెగక పార్ణభయముచేత వణకుదురు. 
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దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

ఓబధాయ్ 1:5 => చోరులే గాని రాతిర్ కనన్ము వేయువారే గాని నీ మీదికి వచిచ్నయెడల తమకు 

కావలసినంత మటుట్కు దోచుకొందురు గదా. దార్క్షపండల్ను ఏరువారు నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల పరిగె 

యేరుకొనువారికి కొంత యుండనితుత్రుగదా; నినున్ చూడగా నీవు బొతిత్గా చెడిపోయియునాన్వు. 

మీకా 7:17 => సరప్ములాగున వారు మనున్ నాకుదురు, భూమిమీద పార్కు పురుగులవలె తమ 

యిరవులలోనుండి వణకుచు పార్కి వతుత్రు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు భయపడుచు వతుత్రు, 

నినున్బటిట్ భయము నొందుదురు. 

నహూము 3:7 => అపుప్డు నినున్ చూచువారందరు నీయొదద్నుండి పారిపోయి నీనెవె పాడైపోయెనే, 

దానికొరకు అంగలారుచ్వారెవరు? నినున్ ఓదారుచ్వారిని ఎకక్డనుండి పిలుచుకొని వచెచ్దము 

అందురు. 

జెఫనాయ్ 2:15 => నావంటి పటట్ణము మరియొకటి లేదని మురియుచు ఉతాస్హపడుచు 

నిరివ్చారముగా ఉండిన పటట్ణము ఇదే. అది పాడైపోయెనే, మృగములు పండుకొను సథ్లమాయెనే అని 

దాని మారగ్మున పోవువారందరు చెపుప్కొనుచు, ఈసడించుచు పోపొమమ్ని చేసైగ చేయుదురు.  

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 
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పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

వచనము 14 

నీ పార్ణమునకు ఇషట్మైన ఫలములు నినున్ విడిచిపోయెను, రుచయ్మైనవనిన్యు దివయ్మైనవనిన్యు నీకు 

దొరకకుండ నశించిపోయినవి, అవి యికమీదట కనబడనే కనబడవని చెపుప్కొనుచు, దానిగూరిచ్ 

దుఃఖపడుదురు. 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 
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పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

యెషయా 23:1 => తూరునుగూరిచ్న దేవోకిత్ తరీ ష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి తూరు పాడైపోయెను 

ఇలల్యినను లేదు పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి 

వెలల్డిచేయబడెను.  

యెషయా 23:2 => సముదర్తీరవాసులారా, అంగలారుచ్డి సముదర్ము దాటుచుండు సీదోను 

వరత్కులు తమ సరకులతో నినున్ నింపిరి. 

యెషయా 23:3 => షీహోరు నది ధానయ్ము నైలునది పంట సముదర్ముమీద నీలోనికి 

తేబడుచుండెను తూరువలన జనములకు లాభము వచెచ్ను. 

యెషయా 23:4 => సీదోనూ, సిగుగ్పడుము, సముదర్ము సముదర్దురగ్ము మాటలాడుచునన్ది నేను 

పర్సవవేదన పడనిదానను పిలల్లు కననిదానను యౌవనసుథ్లను పోషింపనిదానను కనయ్కలను 

పెంచనిదానను. 

యెషయా 23:5 => ఆ వరత్మానము ఐగుపీత్యులు విని తూరునుగూరిచ్ మికిక్లి దుఃఖింతురు. 

యెషయా 23:6 => తరీ ష్షునకు వెళుల్డి సముదర్తీరవాసులారా, అంగలారుచ్డి. 

యెషయా 23:7 => నీకు సంతోషము కలుగజేసిన పటట్ణమిదేనా? పార్చీన కాలముననుండిన 

పటట్ణమిదేనా? పరదేశ నివాసము చేయుటకు దూరపర్యాణము చేసినదిదేనా? 

యెషయా 23:8 => దాని వరత్కులు రాజసమానులు దాని వాయ్పారులు భూనివాసులలో ఘనులు 

కిరీటముల నిచుచ్చుండు తూరుకు ఈలాగు చేయనెవడు ఉదేద్శించెను? 
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యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

యెషయా 23:10 => తరీ ష్షు కుమారీ, నీ దేశమునకిక నడికటుట్ లేకపోయెను నైలునది 

పర్వహించునటుల్ దానిమీద పర్వహించుము. 

యెషయా 23:11 => ఆయన సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపెను రాజయ్ములను కంపింపజేసెను 

కనాను కోటలను నశింపజేయుటకు యెహోవా దానిగూరిచ్ ఆజాఞ్పించెను. 

యెషయా 23:12 => మరియు ఆయన సీదోను కనయ్కా, చెరపబడినదానా, నీకికను 

సంతోషముండదు నీవు లేచి కితీత్ముకు దాటిపొముమ్ అకక్డనైనను నీకు నెమమ్ది కలుగదు 

యెషయా 23:13 => ఇదిగో కలీద్యుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉండరు 

అషూష్రీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునాన్రు. వారు కోటలు కటిట్ంచి దాని 

నగరులను పడగొటిట్యునాన్రు. 

యెషయా 23:14 => తరీ ష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి, మీ దురగ్ము పాడైపోయెను. 

యెషయా 23:15 => ఒక రాజు ఏలుబడిలో జరిగినటుల్ తూరు ఆ దినమున డెబబ్ది సంవతస్రములు 

మరవబడును డెబబ్ది సంవతస్రములైన తరువాత వేశయ్ల కీరత్నలో ఉనన్టుల్ జరుగును, ఏమనగా  

యెషయా 47:15 => నీవు ఎవరికొరకు పర్యాసపడి అలసితివో వారికి ఆలాగే జరుగుచునన్ది నీ 

బాలయ్ము మొదలుకొని నీతో వాయ్పారము చేయువారు తమ తమ చోటల్కు వెళిల్పోవుచునాన్రు నినున్ 

రకిష్ంచువాడొకడైన నుండడు.  

యెహెజేక్లు 26:17 => వారు నినున్గూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ ఈలాగున అందురు సముదర్ 

నివాసమైనదానా, ఖాయ్తినొందిన పటణ్ణమా, నీవెటుల్ నాశనమైతివి? సముదర్ పర్యాణము 

చేయుటవలన దానికిని దాని నివాసులకును బలము కలిగెను, సముదర్వాసులందరిని భీతిలల్చేసినది 

ఇదే. 

యెహెజేక్లు 26:18 => ఇపుప్డు నీవు కూలినందున దీవ్పములు కంపించుచునన్వి, నీవు వెళిల్పోవుట 

చూచి సముదర్దీవ్పములు కదలుచునన్వి. 
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యెహెజేక్లు 26:19 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నివాసులులేని పటట్ణములవలెనే 

నేను నినున్ పాడుచేయునపుప్డు మహా సముదర్ము నినున్ ముంచునటుల్గా నీ మీదికి నేను 

అగాధజలములను రపిప్ంచెదను, పురాతన కాలమందు పాతాళములోనికి దిగిపోయినవారియొదద్ 

నీవుండునటుల్ నేను నినున్ పడవేసి, నీవు జనములేని దానవగుటకై పురాతనకాలములో పాడైన 

జనులయొదద్ భూమి కిర్ందనునన్ సథ్లములలో నీకు నివాసము నిరణ్యింతును, పాతాళములోనికి 

దిగిపోవువారితో కూడ నినున్ నివసింపజేసెదను.  

యెహెజేక్లు 26:20 => మరియు సజీవులు నివసించు భూమిమీద నేను మహాఘనకారయ్ము 

కలుగజేతును; 

యెహెజేక్లు 26:21 => నినున్ భీతికి కారణముగా జేతును, నీవు లేకపోవుదువు, ఎంత వెదకినను 

నీవెనన్టికిని కనబడకయుందువు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 27:27 => అపుప్డు నీ ధనమును నీ సరకులును నీవు బదులిచుచ్ వసుత్వులును నీ 

నావికులును నీ ఓడనాయకులును నీ ఓడలు బాగుచేయువారును నీతో వరత్కము చేయువారును నీలో 

నునన్ సిపాయిలందరును నీలోనునన్ జనసమూహములనిన్యు నీవు కూలు దినమందే 

సముదర్మధయ్మందు కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:28 => నీ ఓడనాయకులు వేసిన కేకలవలన నీ ఉపగార్మములు కంపించును; 

యెహెజేక్లు 27:29 => కోలలు పటుట్కొనువారందరును నావికులును ఓడనాయకులును తమ 

ఓడలమీదనుండి దిగి తీరమున నిలిచి 

యెహెజేక్లు 27:30 => నినున్గూరిచ్ మహా శోకమెతిత్ పర్లాపించుచు, తమ తలలమీద బుగిగ్ 

పోసికొనుచు, బూడిదెలో పొరుల్చు 

యెహెజేక్లు 27:31 => నీకొరకు తలలు బోడి చేసికొని మొలలకు గోనెలు కటుట్కొని 

మనశిచ్ంతగలవారై నినున్గూరిచ్ బహుగా అంగలారుచ్దురు. 

యెహెజేక్లు 27:32 => వారు నినున్గూరిచ్ పర్లాపవచనమెతిత్ తూరు పటట్ణమా, నీతో సాటియైన 

పటట్ణమేది? సముదర్ములో మునిగి లయమైపోయిన పటట్ణమా, నీకు సమమైన పటట్ణమేది? 
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యెహెజేక్లు 27:33 => సముదర్ముమీద వచిచ్న నీ సరకులను పంపించి చాల జనములను 

తృపిత్పరచితివి, విసాత్రమైన నీ పదారథ్ములచేతను నీ వరత్కముచేతను భూపతులను ఐశవ్రయ్వంతులుగా 

చేసితివి.  

యెహెజేక్లు 27:34 => ఇపుప్డు అగాధజలములలో మునిగి సముదర్బలముచేత బదద్లైతివే, నీ 

వరత్కమును నీ యావతస్మూహమును నీతోకూడ కూలెనేయని చెపుప్కొనుచు బహుగా ఏడుచ్దురు. 

యెహెజేక్లు 27:35 => నినున్బటిట్ దీవ్పనివాసులందరు విభార్ంతి నొందుదురు, వారి రాజులు 

వణకుదురు, వారి ముఖములు చినన్బోవును. 

యెహెజేక్లు 27:36 => జనులలోని వరత్కులు నినున్ అపహసించుదురు భీతికి హేతువగుదువు, నీవు 

బొతిత్గా నాశనమగుదువు. 

జెఫనాయ్ 1:11 => కనానీయులందరు నాశమైరి, దర్వయ్ము సమకూరుచ్కొనినవారందరును 

నిరూమ్లము చేయబడిరి గనుక మకేత్షు లోయ నివాసులారా, అంగలారుచ్డి. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళిల్రి. 

యోహాను 2:16 => పావురములు అముమ్ వారితో వీటిని ఇకక్డ నుండి తీసికొనిపొండి; నా తండిర్ 

యిలుల్ వాయ్పారపుటిలుల్గా చేయకుడని చెపెప్ను. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 
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యెషయా 2:7 => వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియునన్ది వారి ఆసిత్ సంపాదయ్మునకు 

మితిలేదు వారి దేశము గుఱఱ్ములతో నిండియునన్ది వారి రథములకు మితిలేదు. 

యెషయా 2:16 => తరీ ష్షు ఓడలకనిన్టికిని రమయ్మైన విచితర్ వసుత్వుల కనిన్టికిని ఆ దినము 

నియమింపబడియునన్ది. 

యెషయా 14:11 => నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల సవ్రమును పాతాళమున 

పడవేయబడెను. నీ కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు నినున్ కపుప్ను. 

యెషయా 23:3 => షీహోరు నది ధానయ్ము నైలునది పంట సముదర్ముమీద నీలోనికి 

తేబడుచుండెను తూరువలన జనములకు లాభము వచెచ్ను. 

యెషయా 23:14 => తరీ ష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి, మీ దురగ్ము పాడైపోయెను. 

యెషయా 43:14 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడును మీ విమోచకుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ నిమితత్ము నేను బబులోను పంపితిని నేను వారినందరిని పారిపోవునటుల్ 

చేసెదను వారికి అతిశయాసప్దములగు ఓడలతో కలీద్యులను పడవేసెదను. 

యిరిమ్యా 51:13 => విసాత్రజలములయొదద్ నివసించుదానా, నిధుల సమృదిధ్గలదానా, నీ అంతము 

వచిచ్నది అనాయ్యలాభము నీకిక దొరకదు.  

యెహెజేక్లు 17:4 => అది దాని లేతకొమమ్ల చిగుళల్ను తుర్ంచి వరత్కదేశమునకు కొనిపోయి 

వరత్కులునన్ యొక పురమందు దానిని నాటెను. 

యెహెజేక్లు 26:12 => వారు నీ ఐశవ్రయ్మును దోచుకొందురు, నీ వరత్కమును అపహరింతురు, నీ 

పార్కారములను పడగొటుట్దురు, నీ విలాస మందిరములను పాడుచేయుదురు, నీ రాళల్ను నీ కలపను 

నీ మంటిని నీళల్లో ముంచివేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 26:16 => సముదర్పు అధిపతులందరును తమ సింహాసనములమీదనుండి దిగి, తమ 

చొకాక్యిలను విచితర్మైన వసత్రములను తీసివేసి, దిగులుపడిన వారై నేలను కూరుచ్ండి గడగడ 

వణకుచు నినున్ చూచి విసమ్యపడుదురు.  
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యెహెజేక్లు 27:3 => సముదర్పు రేవులమీద నివసించుదానా , అనేక దీవ్పములకు 

పర్యాణముచేయు వరత్కజనమా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరు పటట్ణమా నేను 

సంపూరణ్ సౌందరయ్ము కలదాననని నీవనుకొనుచునాన్వే; 

హోషేయ 10:5 => బేతావెనులో నునన్ దూడవిషయమై షోమోర్ను నివాసులు భయపడుదురు, దాని 

పర్భావము పోయెనని పర్జలును, సంతోషించుచుండిన దాని అరచ్కులును దుఃఖింతురు. 

జెకరాయ్ 14:21 => యెరూషలేమునందును యూదా దేశమందును ఉనన్ పాతర్లనిన్యు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:16 => మేము పార్రథ్నాసథ్లమునకు వెళుల్చుండగా (పుతోను అను) 

దయయ్ము పటిట్నదై, సోదె చెపుప్టచేత తన యజమానులకు బహు లాభము సంపాదించుచునన్ యొక 

చినన్ది మాకు ఎదురుగా వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 
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పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

వచనము 15 

ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

1 రాజులు 10:11 => మరియు ఓఫీరు దేశమునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము ఓడలు 

ఓఫీరునుండి చందనపు మార్నులను రతన్ములను బహు విసాత్రముగా తెచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:12 => ఈ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సత్ంభములను, గాయకులకు సితారాలను సవ్రమండలములను చేయించెను. 

ఇపుప్డు అటువంటి చందనపు మార్నులు దొరకవు, ఎకక్డను కనబడవు. 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

సామెతలు 8:11 => జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి 

కావు. 
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యెహెజేక్లు 27:5 => నీ ఓడలను శెనీరు దేశపు సరళవృక్షపు మార్నుతో కటుట్దురు, లెబానోను 

దేవదారు మార్ను తెపిప్ంచి నీ ఓడకొయయ్లు చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:6 => బాషానుయొకక్ సింధూరమార్నుచేత నీ కోలలు చేయుదురు, కితీత్యుల 

దీవ్పములనుండి వచిచ్న గుంజుమార్నునకు దంతపు చెకక్డపుపని పొదిగి నీకు పీటలు చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:7 => నీకు జెండాగా ఉండుటకై నీ తెరచాపలు ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న విచితర్పు 

పనిగల అవిసెనారబటట్తో చేయబడును; ఎలీషా దీవ్పములనుండి వచిచ్న నీలధూమర్ వరణ్ములు గల 

బటట్ నీవు చాందినిగా కపుప్కొందువు 

యెహెజేక్లు 27:8 => తూరుపటట్ణమా, సీదోను నివాసులును అరవ్దు నివాసులును నీకు ఓడ 

కళాసులుగా ఉనాన్రు, నీ సవ్జనులకు చేరిన పర్జాఞ్వంతులు నీకు ఓడ నాయకులుగా ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 27:9 => గెబలు పనివారిలో పనితెలిసిన పెదద్లు నీ ఓడలను బాగుచేయువారుగా 

నునాన్రు, సముదర్మందు నీ సరకులు కొనుటకై సముదర్ పర్యాణముచేయు నావికుల యోడలనిన్యు 

నీ రేవులలో ఉనన్వి. 

యెహెజేక్లు 27:10 => పారసీక దేశపువారును లూదువారును పూతువారును నీ సైనయ్ములలో చేరి 

నీకు సిపాయిలుగా ఉనాన్రు, వారు నీ డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజసుస్ 

కలిగెను. 

యెహెజేక్లు 27:11 => అరవ్దు వారు నీ సైనయ్ములో చేరి చుటుట్ నీ పార్కారములకు డాళుల్ తగిలించి 

చుటుట్ నీ పార్కారములమీద కావలి కాచి నీ సౌందరయ్మును సంపూరణ్ పరచెదరు. 

యెహెజేక్లు 27:12 => నానా విధమైన సరకులు నీలో విసాత్రముగా నునన్ందున తరీ ష్షువారు నీతో 

వరత్కము చేయుచు, వెండియు ఇనుమును తగరమును సీసమును ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 27:13 => గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, నరులను ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 

యెహెజేక్లు 27:14 => తోగరామ్వారు గుఱఱ్ములను యుదాధ్శవ్ములను కంచరగాడిదలను ఇచిచ్ నీ 

సరకులు కొనుకొక్ందురు; 
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యెహెజేక్లు 27:15 => దదానువారును నీతో వరత్క వాయ్పారము చేయుదురు, చాల దీవ్పముల 

వరత్కములు నీ వశముననునన్వి; వరత్కులు దంతమును కోవిదారు మార్నును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

యెహెజేక్లు 27:16 => నీచేత చేయబడిన వివిధ వసుత్వులను కొనుకొక్నుటకై సిరియనులు నీతో 

వరత్కవాయ్పారము చేయుదురు, వారు పచచ్రాళల్ను ఊదారంగు నూలుతో కుటట్బడిన చీరలను 

అవిసెనార బటట్లను పగడములను రతన్ములను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 27:17 => మరియు యూదావారును ఇశార్యేలు దేశసుథ్లును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, మినీన్తు గోధుమలును మిఠాయిలును తేనెయు తైలమును గుగిగ్లమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 27:18 => దమసుక్ వారు హెలోబ్ను దార్కాష్రసమును తెలల్బొచుచ్ను ఇచిచ్ విసాత్రమైన నీ 

సరకులును దినుసులును కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 27:19 => దదానువారును గేర్కేయులును నూలు ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

ఇనుప పనిముటుట్ను కతీస్యా కెనయా అను సుగంధదర్వయ్ములును నీ సరకులకు బదులియయ్బడును. 

యెహెజేక్లు 27:20 => దదానువారు విచితర్మైన పనిగల చౌకపు తుండుల్ తీసికొని అముమ్దురు. 

యెహెజేక్లు 27:21 => అరబీయులును కేదారు అధిపతులందరును నీతో వరత్కము చేయుదురు, 

వారు గొఱఱ్పిలల్లను పొటే ట్ళల్ను మేకలను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, వీటినిచిచ్ వారు నీతో 

వరత్కము చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:22 => షేబ వరత్కులును రామా వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. వారు అతి 

పర్శసత్మైన గంధవరగ్ములను విలువగల నానా విధమైన రతన్ములను బంగారమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 
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యెహెజేక్లు 27:24 => వీరు నీలో వరత్కులై సొగసైన వసత్రములను ధూమర్వరణ్ము గలవియు 

కుటుట్పనితో చేయబడినవియునగు బటట్లను విలువగల నూలును బాగుగా చేయబడిన గటిట్ తార్ళల్ను 

ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు.  

యెహెజేక్లు 27:25 => తరీ ష్షు ఓడలు నీకు బండుల్గా ఉనన్వి. నీవు పరిపూరణ్మైనదానవై 

మహాఘనముగా సముదర్ముమీద కూరుచ్నాన్వు. 

1 రాజులు 10:11 => మరియు ఓఫీరు దేశమునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము ఓడలు 

ఓఫీరునుండి చందనపు మార్నులను రతన్ములను బహు విసాత్రముగా తెచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:8 => మరియు లెబానోనునందు మార్నులు కొటుట్టకు మీ పనివారు 

నేరుప్గలవారని నాకు తెలిసేయునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 21:16 => ఒకడు నరుని దొంగిలించి అమిమ్నను, తనయొదద్ నుంచుకొనినను, 

వాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును. 

నాయ్యాధిపతులు 8:26 => మిదాయ్ను రాజుల ఒంటి మీదనునన్ చందర్హారములు కరణ్భూషణములు 

ధూమర్ వరణ్పు బటట్లు గాకను, ఒంటెల మెడలనునన్ గొలుసులు గాకను, అతడు అడిగిన బంగారు 

పోగుల యెతుత్ వెయియ్నిన్ ఏడువందల తులముల బంగారము. గిదోయ్ను దానితో ఒక ఏఫోదును 

చేయించుకొని తన పటట్ణమైన ఒఫార్లో దాని ఉంచెను. 

1 రాజులు 10:18 => మరియు రాజు దంతముచేత పెదద్ సింహాసనము చేయించి సువరణ్ముతో దాని 

పొదిగించెను. 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

యెహెజేక్లు 16:10 => విచితర్మైన కుటుట్పని చేసిన వసత్రము నీకు ధరింపజేసితిని, సనన్మైన యెఱఱ్ని 

చరమ్ముతో చేయబడిన పాదరక్షలు నీకు తొడిగించితిని, సనన్పు అవిసెనారబటట్ నీకు వేయించితిని, 

నీకు పటుట్బటట్ ధరింపజేసితిని. 
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యెహెజేక్లు 27:15 => దదానువారును నీతో వరత్క వాయ్పారము చేయుదురు, చాల దీవ్పముల 

వరత్కములు నీ వశముననునన్వి; వరత్కులు దంతమును కోవిదారు మార్నును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

యెహెజేక్లు 27:33 => సముదర్ముమీద వచిచ్న నీ సరకులను పంపించి చాల జనములను 

తృపిత్పరచితివి, విసాత్రమైన నీ పదారథ్ములచేతను నీ వరత్కముచేతను భూపతులను ఐశవ్రయ్వంతులుగా 

చేసితివి.  

దానియేలు 11:38 => అతడు తన పితరులెరుగని దేవతను, అనగా పార్కారముల దేవతను వారి 

దేవతకు మారుగా ఘనపరచును; బంగారును వెండిని విలువగల రాళల్ను మనోహరమైన వసుత్వులను 

అరిప్ంచి, ఆ దేవతను ఘనపరచును. 

మీకా 1:7 => దాని చెకుక్డు పర్తిమలు పగులగొటట్బడును, దాని కానుకలు అగిన్చేత కాలచ్బడును, 

అది పెటుట్కొనిన విగర్హములను నేను పాడుచేతును, అది వేశయ్యై సంపాదించుకొనిన జీతముపెటిట్ 

వాటిని కొనుకొక్నెను గనుక అవి వేశయ్యగుదాని జీతముగా మరల ఇయయ్బడును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

వచనము 16 

అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ 

గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి భయకార్ంతులై దూరముగా 

నిలుచుందురు 
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1 రాజులు 10:10 => మరియు ఆమె రాజునకు రెండువందల నలువది మణుగుల బంగార మును, 

బహు విసాత్రమైన గంధవరగ్మును, రతన్ములను ఇచెచ్ను. షేబదేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనునకు 

ఇచిచ్న గంధ వరగ్ములంత విసాత్రము మరి ఎనన్డైనను రాలేదు. 

1 రాజులు 10:15 => ఇదియు గాక గంధవరగ్ములు మొదలైనవి వరత్కుల యొదద్నుండియు అరబి 

రాజుల యొదద్నుండియు దేశాధికారుల యొదద్నుండియు అతనికి చాలా వచుచ్చుండెను. 

1 రాజులు 10:25 => ఏరాప్టైన పర్తి మనిషి వెండి వసుత్వులు గాని, బంగారపు వసుత్వులు గాని, 

వసత్రములు గాని, యుదాధ్యుధములు గాని, గంధవరగ్ములు గాని, గుఱఱ్ములు గాని, కంచరగాడిదలు 

గాని, తన తన వంతుచొపుప్న కటన్ములను ఏటేట తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:9 => ఆమె రాజునకు రెండువందల నలుబది మణుగుల బంగారమును 

విసాత్రమైన గంధవరగ్ములను రతన్ములను ఇచెచ్ను; షేబ దేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనున కిచిచ్న 

గంధవరగ్ములతో సాటియైన దేదియులేదు. 

సామెతలు 7:17 => నా పరుపుమీద బోళము అగరు కారపుచెకక్ చలిల్యునాన్ను. 

పరమగీతము 1:3 => నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన 

పరిమళతైలముతో సమానము కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 

పరమగీతము 4:13 => నీ చిగురులు దాడిమవనము వింతైన శేర్షఠ్ ఫలవృక్షములు కరూప్ర 

వృక్షములు జటామాంసి వృక్షములు 

పరమగీతము 4:14 => జటామాంసియు కుంకుమయు నిమమ్గడిడ్యు లవంగపటట్యు వివిధమైన 

పరిమళతైల వృక్షములు గోపరసమును అగరు వృక్షములు నానావిధ శేర్షఠ్ పరిమళదర్వయ్ములు. 

పరమగీతము 5:5 => నా పిర్యునికి తలుపు తీయ లేచితిని నాచేతులనుండియు నా వేర్ళల్నుండియు 

జటామాంసి గడియలమీద సర్వించెను 

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 
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యోహాను 12:3 => అపుప్డు మరియ మికిక్లి విలువగల అచచ్ జటామాంసి అతత్రు ఒక సేరునన్ర 

యెతుత్ తీసికొని, యేసు పాదములకు పూసి తన తలవెండుర్కలతో ఆయన పాదములు తుడిచెను; ఇలుల్ 

ఆ అతత్రు వాసనతో నిండెను 

యోహాను 12:4 => ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు అనగా ఆయనను అపప్గింపనైయునన్ ఇసక్రియోతు 

యూదా 

యోహాను 12:5 => యీ అతత్రెందుకు మూడువందల దేనారములకు అమిమ్ బీదలకు ఇయయ్లేదనెను. 

యోహాను 12:6 => వాడీలాగు చెపిప్నది బీదలమీద శర్ధధ్కలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయైయుండి, 

తన దగగ్ర డబుబ్సంచి యుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచెచ్ను గనుక ఆలాగు 

చెపెప్ను. 

యోహాను 12:7 => కాబటిట్ యేసు ననున్ పాతిపెటుట్ దినమునకు ఆమెను దీని నుంచుకొననియుయ్డి; 

యోహాను 12:8 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోకూడ ఉందురుగాని నేనెలల్పుప్డు మీతో ఉండనని 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 21:16 => ఒకడు నరుని దొంగిలించి అమిమ్నను, తనయొదద్ నుంచుకొనినను, 

వాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:7 => ఒకడు ఇశార్యేలు కుమారులైన తన సహోదరులలో నొకని 

దొంగిలుట కనుగొనబడినయెడల అతడు వానిని తన దాసునిగా చేసికొనినను అమిమ్నను ఆ దొంగ 

చావవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల ఆ చెడుతనమును మీ మధయ్నుండి పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 

నెహెమాయ్ 5:4 => మరికొందరు రాజు గారికి పనున్ చెలిల్ంచుటకై మా భూములమీదను మా 

దార్క్షతోటలమీదను మేము అపుప్ చేసితివిు. 
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నెహెమాయ్ 5:5 => 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 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

యెషయా 50:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీ తలిల్ని విడనాడిన పరితాయ్గ 

పతిర్క ఎకక్డనునన్ది? నా అపుప్లవారిలో ఎవనికి మిముమ్ను అమిమ్వేసితిని? మీ దోషములనుబటిట్ 

మీరు అమమ్బడితిరి మీ అతికర్మములనుబటిట్ మీ తలిల్ పరితాయ్గము చేయబడెను.  

యెహెజేక్లు 27:13 => గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, నరులను ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 

ఆమోసు 2:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దర్వయ్మునకై దాని జనులు 

నీతిమంతులను అమిమ్వేయుదురు; పాదరక్షలకొరకై బీదవారిని అమిమ్వేయుదురు. 

ఆమోసు 8:6 => దరిదుర్లను వెండికి కొనునటుల్ను పాదరక్షలనిచిచ్ బీదవారిని కొనునటుల్ను 

చచుచ్ ధానయ్ ము ను మనము అముమ్ దము రం డ ని వి శార్ం తి ది న మె పుప్ డై పో వునో అని 

చెపుప్కొనువారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 

1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 
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ఆదికాండము 36:6 => ఏశావు తన భారయ్లను తన కుమారులను తన కుమారెత్లను తన 

యింటివారినందరిని తన మందలను తన సమసత్ పశువులను తాను కనాను దేశములో సంపాదించిన 

ఆసిత్ యావతుత్ను తీసికొని తన తముమ్డైన యాకోబు ఎదుటనుండి మరియొక దేశమునకు 

వెళిల్పోయెను; 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:21 => గనుక వారిని జయించుటకు వారికి సహాయము కలిగెను. 

హగీర్యీలును వారితో ఉనన్వారందరును వారిచేతికి అపప్గింపబడిరి; వారు ఏబదివేల ఒంటెలను 

పశువులను రెండులక్షల ఏబదివేల గొఱఱ్లను రెండువేల గాడిదలను లక్ష జనమును పటుట్కొనిరి. 

నెహెమాయ్ 6:12 => అపుప్డు దేవుడు అతని పంపలేదనియు, టోబీయాయును సనబ్లల్టును అతనికి 

లంచమిచిచ్నందున నా విషయమై యీ పర్కటన చేసెననియు తేటగ కనుగొంటిని 

కీరత్నలు 44:12 => అధికమైన వెల చెపప్క ధనపార్పిత్ లేకయే నీవే నీ పర్జలను అమిమ్యునాన్వు 

యెహెజేక్లు 22:25 => ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ 

చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను 

దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 

యోవేలు 3:3 => వారు నా జనులమీద చీటుల్వేసి, వేశయ్కు బదులుగా ఒక బాలుని ఇచిచ్ దార్కాష్రసము 

కొనుటకై యొక చినన్దానిని ఇచిచ్ తార్గుచు వచిచ్రి గదా? 

మీకా 1:7 => దాని చెకుక్డు పర్తిమలు పగులగొటట్బడును, దాని కానుకలు అగిన్చేత కాలచ్బడును, 

అది పెటుట్కొనిన విగర్హములను నేను పాడుచేతును, అది వేశయ్యై సంపాదించుకొనిన జీతముపెటిట్ 

వాటిని కొనుకొక్నెను గనుక అవి వేశయ్యగుదాని జీతముగా మరల ఇయయ్బడును. 

జెకరాయ్ 11:5 => వాటిని కొనువారు వాటిని చంపియు నిరపరాధులమని యనుకొందురు; వాటిని 

అమిమ్నవారు మాకు బహు దర్వయ్ము దొరుకుచునన్ది, యెహోవాకు సోత్తర్మని చెపుప్కొందురు; వాటిని 

కాయువారు వాటియెడల కనికరము చూపరు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

వచనము 17 

పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, సముదర్ముమీద పనిచేసి 

జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును చూచి 

సంఖాయ్కాండము 11:4 => వారి మధయ్నునన్ మిశిర్తజనము మాంసాపేక్ష అధికముగా కనుపరచగా 

ఇశార్యేలీయులును మరల ఏడిచ్ మాకెవరు మాంసము పెటెట్దరు? 

సంఖాయ్కాండము 11:34 => మాంసాపేక్షగల వారిని జనులు అకక్డ పాతిపెటిట్నందున ఆ 

సథ్లమునకు కిబోర్తు హతాత్వా అను పేరు పెటట్బడెను. 

కీరత్నలు 78:18 => వారు తమ ఆశకొలది ఆహారము నడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని 

శోధించిరి. 

కీరత్నలు 106:14 => అరణయ్ములో వారు బహుగా ఆశించిరి ఎడారిలో దేవుని శోధించిరి 

1 కొరిందీయులకు 10:6 => వారు ఆశించిన పర్కారము మనము చెడడ్వాటిని ఆశించకుండునటుల్ ఈ 

సంగతులు మనకు దృషాట్ంతములుగా ఉనన్వి. 
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యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

1 యోహాను 2:17 => లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచునన్వి గాని, దేవుని చితత్మును 

జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

1 సమూయేలు 15:6 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీరు వారికి ఉపకారము 

చేసితిరి గనుక అమాలేకీయులతోకూడ నేను మిముమ్ను నాశనము చేయకుండునటుల్ మీరు 

వారిలోనుండి బయలుదేరి పోవుడని కేనీయులకు వరత్మానము పంపగా కేనీయులు 

అమాలేకీయులలోనుండి వెళిల్పోయిరి. 

యిరిమ్యా 48:17 => దానిచుటుట్నునన్ మీరందరు దానినిగూరిచ్ అంగలారుచ్డి దాని కీరిత్నిగూరిచ్ 

విననివారలారా, అంగలారుచ్డి బలమైన రాజదండము పర్భావముగల రాజదండము విరిగిపోయెనే 

యని చెపుప్కొనుడి. 

యెహెజేక్లు 23:26 => నీ బటట్లను లాగివేసి నీ సొగసైన నగలను అపహరించుదురు. 

వచనము 18 

ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 
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పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

హోషేయ 12:7 => ఎఫార్యిమువారు కనానీయుల వరత్కులవంటివారై అనాయ్యపు తార్సును 

వాడుకచేసెదరు, బాధ పెటట్వలెననన్ కోరిక వారికి కలదు. 

హోషేయ 12:8 => నేను ఐశవ్రయ్వంతుడనైతిని, నాకు బహు ఆసిత్ దొరికెను, నా కషాట్రిజ్తములో 

దేనినిబటిట్యు శిక్షకు తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము 

అనుకొనుచునాన్డు. 

జెకరాయ్ 11:5 => వాటిని కొనువారు వాటిని చంపియు నిరపరాధులమని యనుకొందురు; వాటిని 

అమిమ్నవారు మాకు బహు దర్వయ్ము దొరుకుచునన్ది, యెహోవాకు సోత్తర్మని చెపుప్కొందురు; వాటిని 

కాయువారు వాటియెడల కనికరము చూపరు. 

మారుక్ 11:17 => మరియు ఆయన బోధించుచు నా మందిరము సమసత్మైన అనయ్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును అని వార్యబడలేదా? అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

నాయ్యాధిపతులు 18:23 => వారు తమ ముఖములను తిర్పుప్కొని నీకేమి కావలెను? ఇటుల్ 

గుంపుకూడనేల? అని మీకాను అడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:24 => అందుకతడు నేను చేయించిన నా దేవతలను నేను పర్తిషిఠ్ంచిన 

యాజకుని మీరు పటుట్కొని పోవుచునాన్రే, యిక నాయొదద్ ఏమియునన్ది? నీకేమి కావలెననుచునాన్రే, 

అదేమనన్మాట అనగా 

యెహెజేక్లు 27:31 => నీకొరకు తలలు బోడి చేసికొని మొలలకు గోనెలు కటుట్కొని 

మనశిచ్ంతగలవారై నినున్గూరిచ్ బహుగా అంగలారుచ్దురు. 

ఆమోసు 5:16 => దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునైన పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

నేను మీ మధయ్ సంచరింప బోవుచునాన్ను గనుక రాజమారగ్ములనిన్టిలో అంగలారుప్ వినబడును, 

వీధులనిన్టిలో జనులు కూడి అయోయ్ శర్మ అందురు; అంగలారుచ్టకు వారు సేదయ్గాండర్ను 

పిలుతురు; రోదనముచేయ నేరుప్గలవారిని అంగలారుచ్టకు పిలిపింతురు. 

ఆమోసు 5:17 => దార్క్షతోటలనిన్టిలో రోదనము వినబడును. 
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యెషయా 47:15 => నీవు ఎవరికొరకు పర్యాసపడి అలసితివో వారికి ఆలాగే జరుగుచునన్ది నీ 

బాలయ్ము మొదలుకొని నీతో వాయ్పారము చేయువారు తమ తమ చోటల్కు వెళిల్పోవుచునాన్రు నినున్ 

రకిష్ంచువాడొకడైన నుండడు.  

యిరిమ్యా 48:39 => అంగలారుచ్డి మోయాబు సమూల ధవ్ంసమాయెను మోయాబూ, నీవు 

వెనుకకు తిరిగితివే, సిగుగ్పడుము. మోయాబు తన చుటుట్నునన్ వారికందరికి అపహాసాయ్సప్దముగాను 

భయకారణముగాను ఉండును.  

యెహెజేక్లు 26:16 => సముదర్పు అధిపతులందరును తమ సింహాసనములమీదనుండి దిగి, తమ 

చొకాక్యిలను విచితర్మైన వసత్రములను తీసివేసి, దిగులుపడిన వారై నేలను కూరుచ్ండి గడగడ 

వణకుచు నినున్ చూచి విసమ్యపడుదురు.  

యెహెజేక్లు 28:19 => జనులలో నినున్ ఎరిగిన వారందరును నినున్గూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడుదురు. నీవు 

బొతిత్గా నాశనమై భీతికి కారణముగా ఉందువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

వచనము 19 

తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ మహా పటట్ణము; 

అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత ధనవంతులైరి; 

అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 
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పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 
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లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

లూకా 16:27 => అపుప్డతడు తండీర్, ఆలాగైతే నా కయిదుగురు సహోదరులునాన్రు. 

లూకా 16:28 => వారును ఈ వేదనకరమైన సథ్లమునకు రాకుండ వారికి సాక్షయ్మిచుచ్టకై నా తండిర్ 

యింటికి వాని పంపవలెనని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ననెను. 

లూకా 16:29 => అందుకు అబార్హాము--వారియొదద్ మోషేయు పర్వకత్లును ఉనాన్రు; వారి మాటలు 

వినవలెనని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 16:30 => అతడు తండిర్వైన అబార్హామా, ఆలాగు అనవదుద్; మృతులలోనుండి ఒకడు 

వారియొదద్కు వెళిల్నయెడల వారు మారుమనసుస్ పొందుదురని చెపెప్ను. 

లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:26 => మిదాయ్ను రాజుల ఒంటి మీదనునన్ చందర్హారములు కరణ్భూషణములు 

ధూమర్ వరణ్పు బటట్లు గాకను, ఒంటెల మెడలనునన్ గొలుసులు గాకను, అతడు అడిగిన బంగారు 

పోగుల యెతుత్ వెయియ్నిన్ ఏడువందల తులముల బంగారము. గిదోయ్ను దానితో ఒక ఏఫోదును 

చేయించుకొని తన పటట్ణమైన ఒఫార్లో దాని ఉంచెను. 

2 రాజులు 6:5 => ఒకడు దూలము నరుకుచునన్పుప్డు గొడడ్లి ఊడి నీటిలో పడిపోగా వాడు అయోయ్ 

నా యేలినవాడా, అది యెరవు తెచిచ్నదని మొఱఱ్పెటెట్ను గనుక 

కీరత్నలు 60:3 => నీ పర్జలకు నీవు కఠిన కారయ్ములు చేసితివి తూలునటుల్ చేయు మదయ్మును మాకు 

తార్గించితివి 
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యెషయా 14:4 => నీ బాధను నీ పర్యాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాసయ్మును కొటిట్వేసి 

యెహోవా నినున్ విశర్మింపజేయు దినమున నీవు బబులోను రాజునుగూరిచ్ అపహాసయ్పు గీతము ఎతిత్ 

యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎటుల్ నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పటట్ణము ఎటుల్ 

నాశనమాయెను?  

యెషయా 47:5 => కలీద్యుల కుమారీ, మౌనముగానుండి చీకటిలోనికి పొముమ్ రాజయ్ములకు 

దొరసానియని యికమీదట జనులు నినున్గూరిచ్ చెపప్రు. 

యిరిమ్యా 48:39 => అంగలారుచ్డి మోయాబు సమూల ధవ్ంసమాయెను మోయాబూ, నీవు 

వెనుకకు తిరిగితివే, సిగుగ్పడుము. మోయాబు తన చుటుట్నునన్ వారికందరికి అపహాసాయ్సప్దముగాను 

భయకారణముగాను ఉండును.  

యిరిమ్యా 49:25 => పర్సిదిధ్గల పటట్ణము బొతిత్గా విడువబడెను నాకు ఆనందమునిచుచ్ పటట్ణము 

బొతిత్గా విడువబడెను. 

యిరిమ్యా 50:23 => సరవ్భూమిని కొటుట్చునన్ సమెమ్ట తెగి బొతిత్గా విరుగగొటట్బడెను 

అనయ్జనులలో బబులోను బొతిత్గా పాడైపోయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:1 => జనభరితమైన పటట్ణము ఎటుల్ ఏకాకియై దుఃఖాకార్ంతమాయెను? అది 

విధవరాలివంటిదాయెను. అనయ్జనులలో ఘనతకెకిక్నది సంసాథ్నములలో రాచకుమారెత్యైనది ఎటుల్ 

పనున్ చెలిల్ంచునదైపోయెను?  

యెహెజేక్లు 6:11 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీచేతులు చరిచి నేల తనిన్ 

ఇశార్యేలీయుల దుషట్మైన హేయకృతయ్ములనుబటిట్ అయోయ్ అని అంగలారుచ్ము; ఖడగ్ముచేతను 

కాష్మముచేతను తెగులుచేతను వారు కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 24:8 => కావున నా కోర్ధము రానిచిచ్, నేను పర్తికారము చేయునటుల్ అది చిందించిన 

రకత్ము కపప్బడకుండ దానిని వటిట్బండమీద నేనుండనిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 26:17 => వారు నినున్గూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ ఈలాగున అందురు సముదర్ 

నివాసమైనదానా, ఖాయ్తినొందిన పటణ్ణమా, నీవెటుల్ నాశనమైతివి? సముదర్ పర్యాణము 
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చేయుటవలన దానికిని దాని నివాసులకును బలము కలిగెను, సముదర్వాసులందరిని భీతిలల్చేసినది 

ఇదే. 

యెహెజేక్లు 28:14 => అభిషేకమునొందిన కెరూబువై యొక ఆశర్యముగా నీవుంటివి; అందుకే 

నేను నినున్ నియమించితిని. దేవునికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన పరవ్తముమీద నీవుంటివి, కాలుచునన్ 

రాళల్మధయ్ను నీవు సంచరించుచుంటివి. 

ఆమోసు 5:16 => దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునైన పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

నేను మీ మధయ్ సంచరింప బోవుచునాన్ను గనుక రాజమారగ్ములనిన్టిలో అంగలారుప్ వినబడును, 

వీధులనిన్టిలో జనులు కూడి అయోయ్ శర్మ అందురు; అంగలారుచ్టకు వారు సేదయ్గాండర్ను 

పిలుతురు; రోదనముచేయ నేరుప్గలవారిని అంగలారుచ్టకు పిలిపింతురు. 

నహూము 3:7 => అపుప్డు నినున్ చూచువారందరు నీయొదద్నుండి పారిపోయి నీనెవె పాడైపోయెనే, 

దానికొరకు అంగలారుచ్వారెవరు? నినున్ ఓదారుచ్వారిని ఎకక్డనుండి పిలుచుకొని వచెచ్దము 

అందురు. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 
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పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

వచనము 20 

పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ ఆనందించుడి, ఏలయనగా 

దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

యిరిమ్యా 51:8 => బబులోను నిమిషమాతర్ములోనే కూలి తుతుత్నియలాయెను దానిని చూచి 

అంగలారుచ్డి అది సవ్సథ్తనొందునేమో దాని నొపిప్కొరకు గుగిగ్లము తీసికొనిరండి.  
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విలాపవాకయ్ములు 4:6 => నా జనుల కుమారి చేసిన దోషము సొదొమ పాపముకంటె అధికము 

ఎవరును దానిమీద చెయియ్ వేయకుండనే నిమిషములో ఆ పటట్ణము పాడుచేయబడెను.  

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

యెషయా 23:14 => తరీ ష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి, మీ దురగ్ము పాడైపోయెను. 

యెహెజేక్లు 27:27 => అపుప్డు నీ ధనమును నీ సరకులును నీవు బదులిచుచ్ వసుత్వులును నీ 

నావికులును నీ ఓడనాయకులును నీ ఓడలు బాగుచేయువారును నీతో వరత్కము చేయువారును నీలో 

నునన్ సిపాయిలందరును నీలోనునన్ జనసమూహములనిన్యు నీవు కూలు దినమందే 

సముదర్మధయ్మందు కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:28 => నీ ఓడనాయకులు వేసిన కేకలవలన నీ ఉపగార్మములు కంపించును; 

యెహెజేక్లు 27:29 => కోలలు పటుట్కొనువారందరును నావికులును ఓడనాయకులును తమ 

ఓడలమీదనుండి దిగి తీరమున నిలిచి 

యెహెజేక్లు 27:30 => నినున్గూరిచ్ మహా శోకమెతిత్ పర్లాపించుచు, తమ తలలమీద బుగిగ్ 

పోసికొనుచు, బూడిదెలో పొరుల్చు 

యెహెజేక్లు 27:31 => నీకొరకు తలలు బోడి చేసికొని మొలలకు గోనెలు కటుట్కొని 

మనశిచ్ంతగలవారై నినున్గూరిచ్ బహుగా అంగలారుచ్దురు. 

యెహెజేక్లు 27:32 => వారు నినున్గూరిచ్ పర్లాపవచనమెతిత్ తూరు పటట్ణమా, నీతో సాటియైన 

పటట్ణమేది? సముదర్ములో మునిగి లయమైపోయిన పటట్ణమా, నీకు సమమైన పటట్ణమేది? 

యెహెజేక్లు 27:33 => సముదర్ముమీద వచిచ్న నీ సరకులను పంపించి చాల జనములను 

తృపిత్పరచితివి, విసాత్రమైన నీ పదారథ్ములచేతను నీ వరత్కముచేతను భూపతులను ఐశవ్రయ్వంతులుగా 

చేసితివి.  

యెహెజేక్లు 27:34 => ఇపుప్డు అగాధజలములలో మునిగి సముదర్బలముచేత బదద్లైతివే, నీ 

వరత్కమును నీ యావతస్మూహమును నీతోకూడ కూలెనేయని చెపుప్కొనుచు బహుగా ఏడుచ్దురు. 
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యెహెజేక్లు 27:35 => నినున్బటిట్ దీవ్పనివాసులందరు విభార్ంతి నొందుదురు, వారి రాజులు 

వణకుదురు, వారి ముఖములు చినన్బోవును. 

యెహెజేక్లు 27:36 => జనులలోని వరత్కులు నినున్ అపహసించుదురు భీతికి హేతువగుదువు, నీవు 

బొతిత్గా నాశనమగుదువు. 

యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళిల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

కీరత్నలు 107:23 => ఓడలెకిక్ సముదర్పర్యాణము చేయువారు మహా జలములమీద సంచరించుచు 

వాయ్పారము చేయువారు  

యెషయా 2:16 => తరీ ష్షు ఓడలకనిన్టికిని రమయ్మైన విచితర్ వసుత్వుల కనిన్టికిని ఆ దినము 

నియమింపబడియునన్ది. 

యెషయా 9:14 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలులోనుండి తలను తోకను తాటికమమ్ను రెలుల్ను 

ఒకక్ దినమున కొటిట్వేయును.  

యెషయా 23:5 => ఆ వరత్మానము ఐగుపీత్యులు విని తూరునుగూరిచ్ మికిక్లి దుఃఖింతురు. 

యిరిమ్యా 51:54 => ఆలకించుడి, బబులోనులోనుండి రోదనధవ్ని వినబడుచునన్ది కలీద్యుల 

దేశములో మహా నాశనధవ్ని వినబడుచునన్ది.  

విలాపవాకయ్ములు 1:1 => జనభరితమైన పటట్ణము ఎటుల్ ఏకాకియై దుఃఖాకార్ంతమాయెను? అది 

విధవరాలివంటిదాయెను. అనయ్జనులలో ఘనతకెకిక్నది సంసాథ్నములలో రాచకుమారెత్యైనది ఎటుల్ 

పనున్ చెలిల్ంచునదైపోయెను?  
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యెహెజేక్లు 27:29 => కోలలు పటుట్కొనువారందరును నావికులును ఓడనాయకులును తమ 

ఓడలమీదనుండి దిగి తీరమున నిలిచి 

ఆమోసు 5:5 => బేతేలును ఆశర్యింపకుడి, గిలాగ్లులో పర్వేశింపకుడి, బెయేరె ష్బాకు వెళల్కుడి; 

గిలాగ్లు అవశయ్ముగా చెరపటట్బడిపోవును, బేతేలు శూనయ్మగును. 

ఆమోసు 6:3 => ఉపదర్వదినము బహుదూరమున నునన్దనుకొని అనాయ్యపు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

మీమధయ్ మీరు పీఠములు సాథ్పింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:27 => పదునాలుగవ రాతిర్ వచిచ్నపుప్డు మేము అదిర్య సముదర్ములో 

ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచుండగా అరధ్రాతిర్వేళ ఓడవారు ఏదో యొక దేశము దగగ్ర పడుచునన్దని 

యూహించి 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱి ఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

పర్కటన 18:8 => అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును 

కరవును వచుచ్ను; దానికి తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషుఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 
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వచనము 21 

తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ సముదర్ములో పడవేసి 

ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని కనబడకపోవును. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

యెషయా 23:8 => దాని వరత్కులు రాజసమానులు దాని వాయ్పారులు భూనివాసులలో ఘనులు 

కిరీటముల నిచుచ్చుండు తూరుకు ఈలాగు చేయనెవడు ఉదేద్శించెను? 

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

యిరిమ్యా 51:37 => బబులోను నిరజ్నమై కసువు దిబబ్లుగా ఉండును నకక్లకు నివాససథ్లమగును 

అది పాడై యెగతాళికి కారణముగా ఉండును.  

యెహెజేక్లు 27:30 => నినున్గూరిచ్ మహా శోకమెతిత్ పర్లాపించుచు, తమ తలలమీద బుగిగ్ 

పోసికొనుచు, బూడిదెలో పొరుల్చు 

యెహెజేక్లు 27:31 => నీకొరకు తలలు బోడి చేసికొని మొలలకు గోనెలు కటుట్కొని 

మనశిచ్ంతగలవారై నినున్గూరిచ్ బహుగా అంగలారుచ్దురు. 

యెహెజేక్లు 27:32 => వారు నినున్గూరిచ్ పర్లాపవచనమెతిత్ తూరు పటట్ణమా, నీతో సాటియైన 

పటట్ణమేది? సముదర్ములో మునిగి లయమైపోయిన పటట్ణమా, నీకు సమమైన పటట్ణమేది? 
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ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

నిరగ్మకాండము 11:6 => అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందంతట మహా ఘోష పుటుట్ను. అటిట్ ఘోష 

అంతకుముందు పుటట్లేదు, అటిట్ది ఇకమీదట పుటట్దు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:15 => ఆ పురనివాసులను అవశయ్ముగా కతిత్వాత సంహరించి, దానిని 

దానిలోనునన్ సమసత్మును దాని పశువులను కతిత్వాత నిరూమ్లము చేయవలెను. 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యెషయా 34:10 => అది రేయింబగళుల్ ఆరక యుండును దాని పొగ నితయ్ము లేచును అది 

తరతరములు పాడుగా నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు  

యెహెజేక్లు 27:32 => వారు నినున్గూరిచ్ పర్లాపవచనమెతిత్ తూరు పటట్ణమా, నీతో సాటియైన 

పటట్ణమేది? సముదర్ములో మునిగి లయమైపోయిన పటట్ణమా, నీకు సమమైన పటట్ణమేది? 

యెహెజేక్లు 31:15 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అతడు పాతాళములోనికి పోయిన 

దినమున నేను అంగలారుప్ కలుగజేసితిని, అగాధజలములు అతని కపప్జేసితిని, అనేక జలములను 

ఆపి అతనినిబటిట్ నేను వాటి పర్వాహములను బంధించితిని, అతనికొరకు నేను లెబానోను పరవ్తమును 

గాఢాంధకారము కమమ్జేసితిని, ఫలవృక్షములనిన్యు అతనిగూరిచ్ వాయ్కులపడెను, పాతాళములోనికి 

నేనతని దింపగా గోతిలోనికి పోవువారియొదద్కు అతని పడవేయగా 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 
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పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

వచనము 22 

నీ వరత్కులు భూమిమీద గొపప్ పర్భువులై యుండిరి; జనములనిన్యు నీ మాయమంతర్ములచేత 

మోసపోయిరి; కావున వైణికుల యొకక్యు, గాయకుల యొకక్యు, పిలల్నగోర్వి ఊదువారి యొకక్యు 

బూరలు ఊదువారి యొకక్యు శబద్ము ఇక ఎనన్డును నీలో వినబడదు. మరి ఏ శిలప్మైన చేయు శిలిప్ 

యెవడును నీలో ఎంతమాతర్మును కనబడడు, తిరుగటి ధవ్ని యిక ఎనన్డును నీలో వినబడదు, 

యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

1 సమూయేలు 4:12 => ఆనాడే బెనాయ్మీనీయుడొకడు యుదధ్భూమిలోనుండి పరుగెతిత్వచిచ్, చినిగిన 

బటట్లతోను తలమీద ధూళితోను షిలోహులో పర్వేశించెను. 

2 సమూయేలు 13:19 => అపుప్డు తామారు నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను కటుట్కొనిన వివిధ 

వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

నెహెమాయ్ 9:1 => ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి 

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

యోబు 2:12 => వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ 

వసత్రములను చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 
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యెహెజేక్లు 27:30 => నినున్గూరిచ్ మహా శోకమెతిత్ పర్లాపించుచు, తమ తలలమీద బుగిగ్ 

పోసికొనుచు, బూడిదెలో పొరుల్చు 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:8 => అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును 

కరవును వచుచ్ను; దానికి తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషుఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 

నిరగ్మకాండము 11:6 => అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందంతట మహా ఘోష పుటుట్ను. అటిట్ ఘోష 

అంతకుముందు పుటట్లేదు, అటిట్ది ఇకమీదట పుటట్దు. 

2 రాజులు 6:5 => ఒకడు దూలము నరుకుచునన్పుప్డు గొడడ్లి ఊడి నీటిలో పడిపోగా వాడు అయోయ్ 

నా యేలినవాడా, అది యెరవు తెచిచ్నదని మొఱఱ్పెటెట్ను గనుక 

పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 

యెషయా 25:2 => నీవు పటట్ణము దిబబ్గాను పార్కారముగల పటట్ణము పాడుగాను అనుయ్ల నగరి 

పటట్ణముగా మరల ఉండకుండ నీవు చేసితివి అది మరల ఎనన్డును కటట్బడకుండ చేసితివి.  

యిరిమ్యా 51:13 => విసాత్రజలములయొదద్ నివసించుదానా, నిధుల సమృదిధ్గలదానా, నీ అంతము 

వచిచ్నది అనాయ్యలాభము నీకిక దొరకదు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:10 => సీయోనుకుమారి పెదద్లు మౌనులై నేలకూరుచ్ందురు తలలమీద 

బుగిగ్పోసికొందురు గోనెపటట్ కటుట్కొందురు యెరూషలేము కనయ్కలు నేలమటుట్కు తలవంచుకొందురు.  
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విలాపవాకయ్ములు 3:11 => నాకు తోర్వలేకుండ చేసి నా యవయవములను విడదీసియునాన్డు నాకు 

దికుక్లేకుండ చేసియునాన్డు 

యెహెజేక్లు 27:33 => సముదర్ముమీద వచిచ్న నీ సరకులను పంపించి చాల జనములను 

తృపిత్పరచితివి, విసాత్రమైన నీ పదారథ్ములచేతను నీ వరత్కముచేతను భూపతులను ఐశవ్రయ్వంతులుగా 

చేసితివి.  

యెహెజేక్లు 31:15 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అతడు పాతాళములోనికి పోయిన 

దినమున నేను అంగలారుప్ కలుగజేసితిని, అగాధజలములు అతని కపప్జేసితిని, అనేక జలములను 

ఆపి అతనినిబటిట్ నేను వాటి పర్వాహములను బంధించితిని, అతనికొరకు నేను లెబానోను పరవ్తమును 

గాఢాంధకారము కమమ్జేసితిని, ఫలవృక్షములనిన్యు అతనిగూరిచ్ వాయ్కులపడెను, పాతాళములోనికి 

నేనతని దింపగా గోతిలోనికి పోవువారియొదద్కు అతని పడవేయగా 

ఆమోసు 5:16 => దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునైన పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

నేను మీ మధయ్ సంచరింప బోవుచునాన్ను గనుక రాజమారగ్ములనిన్టిలో అంగలారుప్ వినబడును, 

వీధులనిన్టిలో జనులు కూడి అయోయ్ శర్మ అందురు; అంగలారుచ్టకు వారు సేదయ్గాండర్ను 

పిలుతురు; రోదనముచేయ నేరుప్గలవారిని అంగలారుచ్టకు పిలిపింతురు. 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

వచనము 23 

దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ 

సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 
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పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 5:31 => యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను 

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

కీరత్నలు 48:11 => నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ సీయోను పరవ్తము సంతోషించునుగాక యూదా 

కుమారెత్లు ఆనందించుదురుగాక.  

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 96:11 => యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు ఆకాశము సంతోషించునుగాక భూమి 

ఆనందించును గాక సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 96:12 => పొలమును దానియందుగల సరవ్మును యెహోవా సనిన్ధిని పర్హరిష్ంచునుగాక. 

వనవృక్షములనిన్యు ఉతాస్హధవ్ని చేయునుగాక.  

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 107:42 => యథారథ్వంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు మోసగాండర్ందరును 

మౌనముగా నుందురు. 

కీరత్నలు 109:28 => వారు శపించుచునాన్రు గాని నీవు దీవించుదువు వారు లేచి అవమానము 

పొందెదరు గాని నీ సేవకుడు సంతోషించును.  

సామెతలు 11:10 => నీతిమంతులు వరిథ్లుల్ట పటట్ణమునకు సంతోషకరము భకిత్హీనులు 

నశించునపుప్డు ఉతాస్హధవ్ని పుటుట్ను. 

Page  of 1564 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యెషయా 44:23 => యెహోవా ఆ కారయ్మును సమాపిత్ చేసియునాన్డు ఆకాశములారా, 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి భూమి అగాధసథ్లములారా, ఆరాభ్టము చేయుడి పరవ్తములారా, అరణయ్మా, 

అందులోని పర్తి వృక్షమా, సంగీతనాదము చేయుడి.యెహోవా యాకోబును విమోచించును ఆయన 

ఇశార్యేలులో తనున్తాను మహిమోనన్తునిగా కనుపరచుకొనును 

యెషయా 49:13 => శర్మనొందిన తన జనులయందు జాలిపడి యెహోవా తన జనులను 

ఓదారిచ్యునాన్డు ఆకాశమా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుము భూమీ, సంతోషించుము పరవ్తములారా, 

ఆనందధవ్ని చేయుడి.  

యిరిమ్యా 51:47 => రాబోవు దినములలో నేను బబులోనుయొకక్ చెకిక్న విగర్హములను 

శికిష్ంతును దాని దేశమంతయు అవమానము నొందును జనులు హతులై దాని మధయ్ను కూలెదరు 

యిరిమ్యా 51:48 => దానిని పాడుచేయువారు ఉతత్రదికుక్నుండి దానియొదద్కు వచుచ్చునాన్రని 

ఆకాశమును భూమియు వాటిలోని సమసత్మును బబులోను గతినిగూరిచ్ సంతోషించును ఇదే 

యెహోవా వాకుక్  

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

2 పేతురు 3:2 => పరిశుదధ్ పర్వకత్లచేత పూరవ్మందు పలుకబడిన మాటలను, పర్భువైన రక్షకుడు 

మీ అపొసత్లుల దావ్రా ఇచిచ్న ఆజఞ్ను మీరు జాఞ్పకము చేసికొనవలెనను విషయమును మీకు 

జాఞ్పకము చేసి, నిరమ్లమైన మీ మనసుస్లను రేపుచునాన్ను. 

యూదా 1:17 => అయితే పిర్యులారా, అంతయ్కాలమునందు తమ భకిత్హీనమైన దురాశల చొపుప్న 

నడుచు పరిహాసకులుందురని 
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పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42 => చంపబడినవారి రకత్మును చెరపటట్బడినవారి రకత్మును 

శతుర్వులలో వీరుల తలలను నా ఖడగ్ము భకిష్ంచును నేను ఆకాశముతటుట్ నా హసత్మెతిత్ నా శాశవ్త 

జీవముతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 18:47 => ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండన చేయు దేవుడు జనములను నాకు 

లోపరచువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 94:1 => యెహోవా, పర్తికారము చేయు దేవా, పర్తికారము చేయు దేవా, పర్కాశింపుము 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

సంఖాయ్కాండము 31:2 => తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు 

సెలవియయ్గా 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

నాయ్యాధిపతులు 5:2 => ఇశార్యేలీయులలోయుదధ్శాలులు ధైరయ్ము కనుపరచిరి పర్జలు 

సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

1 సమూయేలు 2:1 => మరియు హనాన్ విజాఞ్పనచేసి యీలాగనెను నా హృదయము 

యెహోవాయందు సంతోషించుచునన్ది. యెహోవాయందు నాకు మహా బలము కలిగెను నీవలని 

రక్షణను బటిట్ సంతోషించుచునాన్ను నా విరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును. 

1 సమూయేలు 28:16 => అందుకు సమూయేలు యెహోవా నినున్ ఎడబాసి నీకు పగవాడు కాగా 

ననున్ అడుగుటవలన పర్యోజనమేమి? 

2 సమూయేలు 4:8 => నీ పార్ణము తీయచూచిన సౌలు కుమారుడైన ఇషోబ్షెతు తలను మేము 

తెచిచ్యునాన్ము; ఈ దినమున యెహోవా మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ పక్షమున సౌలుకును 

అతని సంతతికిని పర్తికారము చేసియునాన్డని చెపప్గా 

2 రాజులు 9:7 => కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా 

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ 

యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:27 => ఈలాగున యెహోవా వారి శతుర్వులమీద వారికి జయము 

అనుగర్హించి వారిని సంతోషపరచెను గనుక యెరూషలేమునకు ఉతస్వముతో మరలవలెనని 

యూదావారును యెరూషలేమువారును వారందరికి ముందు యెహోషాపాతును సాగి వెళిల్రి; 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => దేశజనులందరు సంతోషించిరి. వారు అతలాయ్ను చంపిన 

తరువాత పటట్ణము నెమమ్దిగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 
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యోబు 22:19 => మన విరోధులు నిశచ్యముగా నిరూమ్లమైరనియు వారి సంపదను అగిన్ 

కాలిచ్వేసెననియు పలుకుచు 

యోబు 27:23 => మనుషుయ్లు వారిని చూచి చపప్టుల్ కొటుట్దురు వారి సథ్లములోనుండి వారిని 

చీకొటిట్ తోలివేయుదురు. 

యోబు 34:26 => దుషుట్లని బహిరంగముగానే ఆయన వారిని శికిష్ంచును. 

కీరత్నలు 5:11 => నినున్ ఆశర్యించువారందరు సంతోషించుదురు నీవే వారిని కాపాడుదువు గనుక 

వారు నితయ్ము ఆనందధవ్ని చేయుదురు. 

కీరత్నలు 7:7 => జనములు సమాజముగా కూడి నినున్ చుటుట్కొనునపుప్డు వారికి పైగా పరమందు 

ఆసీనుడవు కముమ్. 

కీరత్నలు 21:13 => యెహోవా, నీ బలమునుబటిట్ నినున్ హెచిచ్ంచుకొనుము మేము గానము 

చేయుచు నీ పరాకర్మమును కీరిత్ంచెదము. 

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 68:3 => నీతిమంతులు సంతోషించుదురు గాక వారు దేవుని సనిన్ధిని ఉలల్సించుదురు గాక 

వారు మహదానందము పొందుదురు గాక  

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 79:10 => వారి దేవుడెకక్డనునాన్డని అనయ్జనులు పలుకనేల? మేము చూచుచుండగా 

ఓరచ్బడిన నీ సేవకుల రకత్మునుగూరిచ్న పర్తిదండన జరిగినటుల్ అనయ్జనులకు తెలియబడనిముమ్. 

కీరత్నలు 92:4 => ఎందుకనగా యెహోవా, నీ కారయ్ముచేత నీవు ననున్ సంతోషపరచుచునాన్వు 

నీచేతిపనులబటిట్ నేను ఉతస్హించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 97:8 => యెహోవా, సీయోను నివాసులు ఆ సంగతి విని నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ 

సంతోషించుచునాన్రు యూదా కుమారెత్లు ఆనందించుచునాన్రు.  
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కీరత్నలు 118:15 => నీతిమంతుల గుడారములలో రక్షణనుగూరిచ్న ఉతాస్హ సునాదము 

వినబడును యెహోవా దకిష్ణహసత్ము సాహస కారయ్ములను చేయును. 

కీరత్నలు 137:8 => పాడు చేయబడబోవు బబులోను కుమారీ, నీవు మాకు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నీకు 

పర్తికారము చేయువాడు ధనుయ్డు  

సామెతలు 24:16 => నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు 

భకిత్హీనులు కూలుదురు. 

సామెతలు 29:16 => దుషుట్లు పర్బలినపుప్డు చెడుతనము పర్బలును వారు పడిపోవుటను 

నీతిమంతులు కనున్లార చూచెదరు. 

యెషయా 13:3 => నాకు పర్తిషిఠ్తులైనవారికి నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను నా కోపము 

తీరుచ్కొనవలెనని నా పరాకర్మశాలురను పిలిపించియునాన్ను నా పర్భావమునుబటిట్ హరిష్ంచువారిని 

పిలిపించియునాన్ను. 

యెషయా 14:2 => జనములు వారిని తీసికొనివచిచ్ వారి సవ్దేశమున వారిని పర్వేశపెటుట్దురు 

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికతెత్లనుగాను 

సావ్ధీనపరచుకొందురు వారు తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో పెటిట్  

యెషయా 14:3 => తముమ్ను బాధించినవారిని ఏలుదురు. 

యెషయా 14:4 => నీ బాధను నీ పర్యాసమును నీచేత చేయింపబడిన కఠినదాసయ్మును కొటిట్వేసి 

యెహోవా నినున్ విశర్మింపజేయు దినమున నీవు బబులోను రాజునుగూరిచ్ అపహాసయ్పు గీతము ఎతిత్ 

యీలాగున పాడుదువు బాధించినవారు ఎటుల్ నశించిపోయిరి? రేగుచుండిన పటట్ణము ఎటుల్ 

నాశనమాయెను?  

యెషయా 14:7 => భూలోకమంతయు నిమమ్ళించి విశర్మించుచునన్ది జనములు పాడసాగుదురు. 

నీవు పండుకొనినపప్టినుండి నరుకువాడెవడును మా మీదికి రాలేదని 

యెషయా 34:8 => అది యెహోవా పర్తిదండనచేయు దినము సీయోను వాయ్జెయ్మునుగూరిచ్న 

పర్తికార సంవతస్రము. 
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యెషయా 34:13 => ఎదోము నగరులలో ముళల్చెటుల్ పెరుగును దాని దురగ్ములలో దురదగొండుల్ను 

గచచ్లును పుటుట్ను అది అడవికుకక్లకు నివాససథ్లముగాను నిపుప్కోళల్కు సాలగాను ఉండును  

యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 43:14 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడును మీ విమోచకుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ నిమితత్ము నేను బబులోను పంపితిని నేను వారినందరిని పారిపోవునటుల్ 

చేసెదను వారికి అతిశయాసప్దములగు ఓడలతో కలీద్యులను పడవేసెదను. 

యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమానము వెలల్డియగును నేను 

పర్తిదండన చేయుచు నరులను మనిన్ంపను. 

యెషయా 48:20 => బబులోనునుండి బయలువెళుల్డి కలీద్యుల దేశములోనుండి పారిపోవుడి 

యెహోవా తన సేవకుడైన యాకోబును విమోచించెనను సంగతి ఉతాస్హధవ్నితో తెలియజేయుడి 

భూదిగంతములవరకు అది వినబడునటుల్ దాని పర్కటించుడి.  

యెషయా 49:25 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు బలాఢుయ్లు చెరపటిట్నవారు సహితము 

విడిపింపబడుదురు భీకరులు చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురు నీతో యుదధ్ము చేయువారితో నేనే 

యుదధ్ము చేసెదను నీ పిలల్లను నేనే రకిష్ంచెదను.  

యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

యెషయా 63:4 => పగతీరుచ్కొను దినము నా మనసుస్నకు వచెచ్ను విముకిత్ చేయదగిన 

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యిరిమ్యా 11:20 => నీతినిబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును 

శోధించువాడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే 

వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తిదండనను ననున్ చూడనిముమ్. 
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యిరిమ్యా 15:15 => యెహోవా, నా శర్మ నీకే తెలిసియునన్ది; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము, 

ననున్ దరిశ్ంచుము, ననున్ హింసించువారికి నాకొరకై పర్తిదండన చేయుము, నీవు దీరఘ్శాంతి 

కలిగినవాడవై ననున్ కొనిపోకుము, నీ నిమితత్ము నాకు నింద వచుచ్చునన్దని తెలిసికొనుము. 

యిరిమ్యా 20:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీతిమంతులను పరిశోధించువాడవు నీవే; 

అంతరిందిర్యములను హృదయమును చూచువాడవు నీవే; నా వాయ్జెయ్మును నీకే అపప్గించుచునాన్ను. 

నీవు వారికి చేయు పర్తిదండన నేను చూతును గాక 

యిరిమ్యా 25:14 => ఏలయనగా నేను వారి కిర్యలనుబటిట్యు వారి చేతి కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారికి పర్తికారముచేయునటుల్ అనేక జనములును మహారాజులును వారిచేత సేవ చేయించుకొందురు. 

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

యిరిమ్యా 51:24 => బబులోనును కలీద్యుల దేశనివాసులును మీ కనున్లయెదుట సీయోనులో 

చేసిన కీడంతటికి నేను వారికి పర్తికారము చేయుచునాన్ను, ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 51:26 => మూలకుగాని పునాదికిగాని నీలోనుండి యెవరును రాళుల్ తీసికొనరు నీవు 

చిరకాలము పాడైయుందువు ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 51:35 => నాకును నా దేహమునకును చేయబడిన హింస బబులోనుమీదికి 

పర్తికారరూపముగా దిగును గాక యని సీయోను నివాసి యనుకొనును నా ఉసురు కలీద్యదేశ 

నివాసులకు తగులునుగాక అని యెరూషలేము అనుకొనును.  

యిరిమ్యా 51:56 => బబులోనుమీదికి పాడుచేయువాడు వచుచ్చునాన్డు దాని బలాఢుయ్లు 

పటట్బడియునాన్రు వారి విండుల్ విరిగిపోయినవి యెహోవా పర్తికారము చేయు దేవుడు గనుక 

నిశచ్యముగా ఆయన కిర్యకు పర్తికిర్య చేయును.  
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యిరిమ్యా 51:62 => ఈలాగున నీవు పర్కటింపవలెను యెహోవా, మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను 

మరి ఏదైనను ఈ సథ్లమందు నివసింపకపోవుదురనియు, అది నితయ్ము పాడుగా నుండుననియు 

దానినిగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివి. 

యోవేలు 3:2 => అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్, యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, 

వారు ఆ యా దేశములలోనికి నా సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము 

పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పక్షమున అకక్డ నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

మీకా 7:9 => నేను యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నా 

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

మీకా 7:10 => నా శతుర్వు దాని చూచును. నీ దేవుడైన యెహోవా యెకక్డనని నాతో అనినది 

అవమానము నొందును, అది నా కండల్కు అగపడును, ఇపుప్డు అది వీధిలోనునన్ బురదవలె 

తొర్కక్బడును. 

నహూము 3:19 => నీకు తగిలిన దెబబ్ బహు చెడడ్ది, నీ గాయమునకు చికితస్ ఎవడును 

చేయజాలడు, జనులందరు ఎడతెగక నీచేత హింసనొందిరి, నినున్గూరిచ్న వారత్ వినువారందరు నీ 

విషయమై చపప్టుల్ కొటుట్దురు.  

హబకూక్కు 2:8 => బహు జనముల ఆసిత్ని నీవు కొలల్పెటిట్యునాన్వు గనుక శేషించిన జనులు 

దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు 

బలాతాక్రమును బటిట్యు నినున్ కొలల్పెటుట్దురు. 

హబకూక్కు 2:17 => లెబానోనునకు నీవు చేసిన బలాతాక్రము నీమీదికే వచుచ్ను, పశువులను 

బెదరించిన బెదరు నీమీదనే పడును. దేశములకును పటట్ణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు 

చేసిన నరహతయ్ను బటిట్యు జరిగిన బలాతాక్రమును బటిట్యు ఇది సంభవించును.  

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 
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లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21 => అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి 

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

రోమీయులకు 3:5 => మన దురీన్తి దేవుని నీతికి పర్సిదిధ్ కలుగజేసినయెడల ఏమందుము? ఉగర్తను 

చూపించు దేవుడు అనాయ్యసుథ్డగునా? నేను మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

2 తిమోతి 4:14 => అలెకస్ందుర్ అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని కిర్యల చొపుప్న 

పర్భువతనికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; 

హెబీర్యులకు 3:1 => ఇందువలన, పరలోక సంబంధమైన పిలుపులో పాలుపొందిన పరిశుదధ్ 

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 
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పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

పర్కటన 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

వచనము 24 

మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన వారందరి 

యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

నిరగ్మకాండము 15:5 => అగాధజలములు వారిని కపెప్ను వారు రాతివలె అడుగంటిపోయిరి. 
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నెహెమాయ్ 9:11 => మరియు నీ జనులయెదుట నీవు సముదర్మును విభాగించినందున వారు 

సముదర్ము మధయ్ పొడినేలను నడచిరి, ఒకడు లోతునీట రాయి వేసినటుల్ వారిని తరిమినవారిని 

అగాధజలములలో నీవు పడవేసితివి. 

యిరిమ్యా 51:63 => ఈ గర్ంథమును చదివి చాలించిన తరువాత నీవు దానికి రాయికటిట్ 

యూఫర్టీసు నదిలో దాని వేసి 

యిరిమ్యా 51:64 => నేను దానిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునన్ అపాయములచేత బబులోను మరల పైకి 

రాలేక ఆలాగే మునిగిపోవును, దాని జనులు అలసియుందురు అను మాటలు నీవు పర్కటింపవలెను. 

యిరీమ్యాయొకక్ మాటలు ఇంతటితో ముగిసెను. 

పర్కటన 18:22 => నీ వరత్కులు భూమిమీద గొపప్ పర్భువులై యుండిరి; జనములనిన్యు నీ 

మాయమంతర్ములచేత మోసపోయిరి; కావున వైణికుల యొకక్యు, గాయకుల యొకక్యు, 

పిలల్నగోర్వి ఊదువారి యొకక్యు బూరలు ఊదువారి యొకక్యు శబద్ము ఇక ఎనన్డును నీలో 

వినబడదు. మరి ఏ శిలప్మైన చేయు శిలిప్ యెవడును నీలో ఎంతమాతర్మును కనబడడు, తిరుగటి 

ధవ్ని యిక ఎనన్డును నీలో వినబడదు, 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  

పర్కటన 16:20 => పర్తి దీవ్పము పారిపోయెను, పరవ్తములు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

యోబు 20:8 => కల యెగసిపోవునటుల్ వారు గతించి కనబడక పోవుదురు రాతిర్ సవ్పన్ము 

దాటిపోవునటుల్ వారు తరిమి వేయబడుదురు. 

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

Page  of 1575 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యెహెజేక్లు 26:21 => నినున్ భీతికి కారణముగా జేతును, నీవు లేకపోవుదువు, ఎంత వెదకినను 

నీవెనన్టికిని కనబడకయుందువు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 11:19 => అపుప్డతడు తన ముఖమును తన దేశములోని కోటలతటుట్ తిర్పుప్కొనును 

గాని ఆటంకపడి కూలి అగుపడకపోవును. 

యెహోషువ 6:21 => వారు పురుషులనేమి సతరీలనేమి చినన్ పెదద్లనందరిని యెదుద్లను గొఱఱ్లను 

గాడిదలను ఆ పటట్ణములోని సమసత్మును కతిత్వాత సంహరించిరి. 

2 రాజులు 21:13 => నేను షోమోర్నును కొలిచిన నూలును, అహాబు కుటుంబికులను సరిచూచిన 

మటట్పు గుండును యెరూషలేముమీద సాగలాగుదును; ఒకడు పళె ల్మును తుడుచునపుప్డు దాని 

బోరిల్ంచి తుడుచునటుల్ నేను యెరూషలేమును తుడిచివేసెదను. 

కీరత్నలు 85:5 => ఎలల్కాలము మామీద కోపగించెదవా? తరతరములు నీ కోపము సాగించెదవా? 

సామెతలు 24:16 => నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు 

భకిత్హీనులు కూలుదురు. 

యెషయా 10:34 => ఆయన అడవిపొదలను ఇనుపకతిత్తో కొటిట్వేయును లెబానోను బలవంతుడైన 

యొకనిచేత కూలిపోవును. 

యెషయా 13:20 => అది మరెనన్డును నివాససథ్లముగానుండదు తరతరములకు దానిలో ఎవడును 

కాపురముండడు అరబీయులలో ఒకడైనను అకక్డ తన గుడారము వేయడు గొఱఱ్ల కాపరులు తమ 

మందలను అకక్డ పరుండనియయ్రు  

యెషయా 14:23 => నేను దానిని తుంబోడికి సావ్ధీనముగాను నీటి మడుగులగాను చేయుదును. 

నాశనమను చీపురుకటట్తో దాని తుడిచివేసెదను అని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 21:9 => ఇదిగో జతజతలుగా రౌతుల దండు వచుచ్చునన్ది అని చెపెప్ను. బబులోను 

కూలెను కూలెను దాని దేవతల విగర్హములనిన్టిని ఆయన నేలను పడవేసియునాన్డు 

ముకక్ముకక్లుగా విరుగగొటిట్యునాన్డు అనిచెపుప్చు వచెచ్ను. 
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యెషయా 24:20 => భూమి మతుత్నివలె కేవలము తూలుచునన్ది పాకవలె ఇటు అటు ఊగుచునన్ది 

దాని అపరాధము దానిమీద భారముగా ఉనన్ది అది పడి యికను లేవదు. భయంకరమైన వరత్మానము 

విని పారిపోవువాడు గుంటలో పడును గుంటను తపిప్ంచుకొనువాడు ఉరిలో చికుక్ను. 

యెషయా 25:12 => మోయాబూ, నీ పార్కారముల పొడవైన కోటలను ఆయన కుర్ంగగొటుట్ను 

వాటిని నేలకు అణగదొర్కిక్ ధూళిపాలు చేయును. 

యెషయా 32:19 => పటట్ణము నిశచ్యముగా కూలిపోవును. 

యెషయా 34:11 => గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆకర్మించుకొనును గుడల్గూబయు 

కాకియు దానిలో నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును చాచును శూనయ్మను 

గుండును పటుట్ను. 

యెషయా 43:14 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడును మీ విమోచకుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ నిమితత్ము నేను బబులోను పంపితిని నేను వారినందరిని పారిపోవునటుల్ 

చేసెదను వారికి అతిశయాసప్దములగు ఓడలతో కలీద్యులను పడవేసెదను. 

యెషయా 47:5 => కలీద్యుల కుమారీ, మౌనముగానుండి చీకటిలోనికి పొముమ్ రాజయ్ములకు 

దొరసానియని యికమీదట జనులు నినున్గూరిచ్ చెపప్రు. 

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

యెషయా 47:14 => వారు కొయయ్కాలువలెనైరి అగిన్ వారిని కాలిచ్వేయుచునన్ది జావ్లయొకక్ 

బలమునుండి తముమ్తాము తపిప్ంచుకొనలేక యునాన్రు అది కాచుకొనుటకు నిపుప్కాదు ఎదుట 

కూరుచ్ండి కాచుకొనదగినది కాదు.  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  
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యిరిమ్యా 43:9 => నీవు పెదద్ రాళల్ను చేతపటుట్కొని, యూదా మనుషుయ్లు చూచుచుండగా 

తహపనేసులోనునన్ ఫరో నగరు దావ్రముననునన్ శిలావరణములోని సునన్ములో వాటిని పాతిపెటిట్ 

జనులకీమాట పర్కటింపుము  

యిరిమ్యా 49:18 => సొదొమయు గొమొఱాఱ్యు వాటి సమీప పటట్ణములును పడగొటట్బడిన 

తరువాత వాటిలో ఎవడును కాపురముండకపోయినటుల్ ఏ మనుషుయ్డును అకక్డ కాపురముండడు, ఏ 

నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యిరిమ్యా 49:33 => హాసోరు చిరకాలము పాడై నకక్లకు నివాస సథ్లముగా ఉండును అకక్డ ఏ 

మనుషుయ్డును కాపురముండడు ఏ నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యిరిమ్యా 50:3 => ఉతత్రదికుక్నుండి దానిమీదికి ఒక జనము వచుచ్చునన్ది ఏ నివాసియు లేకుండ 

అది దాని దేశమును పాడుచేయును మనుషుయ్లేమి పశువులేమి అందరును పారిపోవుదురు అందరును 

తరిల్పోవుదురు.  

యిరిమ్యా 50:12 => మీ తలిల్ బహుగా సిగుగ్పడును మిముమ్ను కనన్ది తెలల్బోవును ఇదిగో అది 

జనములనిన్టిలో అతినీచ జనమగును అది యెడారియు ఎండినభూమియు అడవియు నగును.  

యిరిమ్యా 50:26 => నలుదికుక్లనుండి వచిచ్ దానిమీద పడుడి దాని ధానయ్పుకొటల్ను విపుప్డి కసవు 

కుపప్లువేసినటుల్ దానిని కుపప్లువేయుడి శేషమేమియు లేకుండ నాశనము చేయుడి  

యిరిమ్యా 50:39 => అందుచేతను అడవిపిలుల్లును నకక్లును అకక్డ నివసించును నిపుప్కోళుల్ను 

దానిలో నివాసముచేయును ఇకమీదట అది ఎనన్డును నివాససథ్లము కాకపోవును తరతరములు 

దానిలో ఎవరును కాపురముండరు.  

యిరిమ్యా 51:29 => భూమి కంపించుచునన్ది నొపిప్చేత అది గిజగిజలాడుచునన్ది ఒకక్ నివాసియు 

లేకుండ బబులోను దేశమును పాడుగా చేయవలెనని బబులోనునుగూరిచ్న యెహోవా ఉదేద్శము 

సిథ్రమాయెను.  

యిరిమ్యా 51:37 => బబులోను నిరజ్నమై కసువు దిబబ్లుగా ఉండును నకక్లకు నివాససథ్లమగును 

అది పాడై యెగతాళికి కారణముగా ఉండును.  
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యెహెజేక్లు 28:19 => జనులలో నినున్ ఎరిగిన వారందరును నినున్గూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడుదురు. నీవు 

బొతిత్గా నాశనమై భీతికి కారణముగా ఉందువు. 

యెహెజేక్లు 30:21 => నరపుతుర్డా, నేను ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో బాహువును విరిచితిని, అది 

బాగవుటకు ఎవరును దానికి కటుట్కటట్రు, అది కుదరచ్బడి ఖడగ్ము పటుట్కొనులాగున ఎవరును దానికి 

బదద్కటట్రు; కావున పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

యోవేలు 3:2 => అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్, యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, 

వారు ఆ యా దేశములలోనికి నా సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము 

పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పక్షమున అకక్డ నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

నహూము 2:10 => అది వటిట్దిగాను శూనయ్ముగాను పాడుగాను అగుచునన్ది, జనుల హృదయము 

కరిగిపోవుచునన్ది, మోకాళుల్ వణకుచునన్వి, అందరి నడుములు బహుగా నొచుచ్చునన్వి, అందరి 

ముఖములు తెలల్బోవుచునన్వి. 

జెకరాయ్ 6:8 => అపుప్డతడు ననున్ పిలిచి ఉతత్ర దేశములోనికి పోవువాటిని చూడుము; అవి ఉతత్ర 

దేశమందు నా ఆతమ్ను నెమమ్దిపరచునని నాతో అనెను. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 
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పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 
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వచనము 1 

అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపప్గా వింటిని 

పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

యెషయా 24:8 => ఉలల్సించువారి ధవ్ని మానిపోయెను సితారాల యింపైన శబద్ము నిలిచిపోయెను. 

యెషయా 24:9 => పాటలు పాడుచు మనుషుయ్లు దార్కాష్రసము తార్గరు పానము చేయువారికి 

మదయ్ము చేదాయెను 

యిరిమ్యా 7:34 => ఉలాల్సధవ్నియు ఆనందధవ్నియు పెండిల్కుమారుని సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ 

సవ్రమును యూదా పటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను లేకుండచేసెదను; ఈ దేశము 

తపప్క పాడైపోవును. 

యిరిమ్యా 16:9 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ కనున్ల ఎదుటనే మీ దినములలోనే సంతోషధవ్నిని ఆనందధవ్నిని 

పెండిల్కుమారుని సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును ఈ చోట వినబడకుండ మానిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 25:10 => సంతోషనాదమును ఉలాల్స శబద్మును, పెండిల్కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును తిరుగటిరాళల్ ధవ్నిని దీపకాంతిని వారిలో ఉండకుండ చేసెదను. 

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యెహెజేక్లు 26:13 => ఇటుల్ నేను నీ సంగీతనాదమును మానిప్ంచెదను, నీ సితారానాద మికను 

వినబడదు, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:6 => తిరగటినైనను తిరగటిమీద దిమమ్నైనను తాకటుట్ పటట్కూడదు. 

అది ఒకని జీవనాధారమును తాకటుట్ పటిట్నటే ల్. 

యోబు 3:7 => ఆ రాతిర్ యెవడును జననము కాకపోవును గాక దానిలో ఏ ఉతాస్హధవ్ని 

పుటట్కుండును గాక 

కీరత్నలు 137:2 => వాటిమధయ్నునన్ నిరవంజిచెటల్కు మన సితారాలు తగిలించితివిు. 

యెషయా 23:1 => తూరునుగూరిచ్న దేవోకిత్ తరీ ష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి తూరు పాడైపోయెను 

ఇలల్యినను లేదు పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి 

వెలల్డిచేయబడెను.  

యెషయా 23:12 => మరియు ఆయన సీదోను కనయ్కా, చెరపబడినదానా, నీకికను 

సంతోషముండదు నీవు లేచి కితీత్ముకు దాటిపొముమ్ అకక్డనైనను నీకు నెమమ్ది కలుగదు 

యిరిమ్యా 48:33 => ఫలభరితమైన పొలములోనుండియు మోయాబు దేశములోనుండియు 

ఆనందమును సంతోషమును తొలగిపోయెను దార్క్షగానుగలలో దార్కాష్రసమును లేకుండ 

చేయుచునాన్ను జనులు సంతోషించుచు తొర్కక్రు సంతోషము నిసస్ంతోషమాయెను. 

యిరిమ్యా 49:33 => హాసోరు చిరకాలము పాడై నకక్లకు నివాస సథ్లముగా ఉండును అకక్డ ఏ 

మనుషుయ్డును కాపురముండడు ఏ నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యిరిమ్యా 51:55 => యెహోవా బబులోనును పాడుచేయుచునాన్డు దాని మహాఘోషను 

అణచివేయుచునాన్డు వారి తరంగములు పర్వాహజలములవలె ఘోషించుచునన్వి వారి ఆరాభ్టము 

వినబడుచునన్ది.  

విలాపవాకయ్ములు 5:14 => పెదద్లు గుమమ్ములయొదద్ కూడుట మానిరి యౌవనులు సంగీతము 

మానిరి. 

దానియేలు 6:18 => అంతట రాజు తన నగరునకు వెళిల్ ఆ రాతిర్ అంత ఉపవాసముండి 

నాటయ్వాయిదయ్ములను జరుగనియయ్లేదు; అతనికి నిదర్పటట్కపోయెను. 

హోషేయ 2:11 => దాని ఉతస్వకాలములను పండుగలను అమావాసయ్లను విశార్ంతిదినములను 

నియామకకాలములను మానిప్ంతును. 

Page  of 1583 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

జెకరాయ్ 6:8 => అపుప్డతడు ననున్ పిలిచి ఉతత్ర దేశములోనికి పోవువాటిని చూడుము; అవి ఉతత్ర 

దేశమందు నా ఆతమ్ను నెమమ్దిపరచునని నాతో అనెను. 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

వచనము 2 

ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో భూలోకమును చెరిపిన 

గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి పర్తిదండన చేసెను; మరి 

రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

యోబు 21:17 => భకిత్శూనుయ్ల దీపము ఆరిప్వేయబడుట అరుదు గదా.వారిమీదికి ఆపద వచుచ్ట 

బహు అరుదు గదా. 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 
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సామెతలు 4:19 => భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి 

తెలియదు. 

సామెతలు 24:20 => దురజ్నునికి ముందుగతి లేదు భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును 

పర్కటన 18:22 => నీ వరత్కులు భూమిమీద గొపప్ పర్భువులై యుండిరి; జనములనిన్యు నీ 

మాయమంతర్ములచేత మోసపోయిరి; కావున వైణికుల యొకక్యు, గాయకుల యొకక్యు, 

పిలల్నగోర్వి ఊదువారి యొకక్యు బూరలు ఊదువారి యొకక్యు శబద్ము ఇక ఎనన్డును నీలో 

వినబడదు. మరి ఏ శిలప్మైన చేయు శిలిప్ యెవడును నీలో ఎంతమాతర్మును కనబడడు, తిరుగటి 

ధవ్ని యిక ఎనన్డును నీలో వినబడదు, 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  

పర్కటన 18:14 => నీ పార్ణమునకు ఇషట్మైన ఫలములు నినున్ విడిచిపోయెను, రుచయ్మైనవనిన్యు 

దివయ్మైనవనిన్యు నీకు దొరకకుండ నశించిపోయినవి, అవి యికమీదట కనబడనే కనబడవని 

చెపుప్కొనుచు, దానిగూరిచ్ దుఃఖపడుదురు. 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  
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పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 

పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

యెషయా 23:8 => దాని వరత్కులు రాజసమానులు దాని వాయ్పారులు భూనివాసులలో ఘనులు 

కిరీటముల నిచుచ్చుండు తూరుకు ఈలాగు చేయనెవడు ఉదేద్శించెను? 

యెహెజేక్లు 27:24 => వీరు నీలో వరత్కులై సొగసైన వసత్రములను ధూమర్వరణ్ము గలవియు 

కుటుట్పనితో చేయబడినవియునగు బటట్లను విలువగల నూలును బాగుగా చేయబడిన గటిట్ తార్ళల్ను 

ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు.  

యెహెజేక్లు 27:25 => తరీ ష్షు ఓడలు నీకు బండుల్గా ఉనన్వి. నీవు పరిపూరణ్మైనదానవై 

మహాఘనముగా సముదర్ముమీద కూరుచ్నాన్వు. 

యెహెజేక్లు 27:33 => సముదర్ముమీద వచిచ్న నీ సరకులను పంపించి చాల జనములను 

తృపిత్పరచితివి, విసాత్రమైన నీ పదారథ్ములచేతను నీ వరత్కముచేతను భూపతులను ఐశవ్రయ్వంతులుగా 

చేసితివి.  

యెహెజేక్లు 27:34 => ఇపుప్డు అగాధజలములలో మునిగి సముదర్బలముచేత బదద్లైతివే, నీ 

వరత్కమును నీ యావతస్మూహమును నీతోకూడ కూలెనేయని చెపుప్కొనుచు బహుగా ఏడుచ్దురు. 
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పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 
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పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

నహూము 3:4 => చకక్నిదానవై వేశయ్వై చిలల్ంగితనమందు జాఞ్నము గలదానవై జారతవ్ముచేసి 

జనాంగములమీద చిలల్ంగితనము జరిగించి సంసారములను అమిమ్వేసినదానా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

యోబు 3:7 => ఆ రాతిర్ యెవడును జననము కాకపోవును గాక దానిలో ఏ ఉతాస్హధవ్ని 

పుటట్కుండును గాక 

యోబు 18:6 => వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొదద్నునన్ దీపము 

ఆరిపోవును 

కీరత్నలు 119:118 => నీ కటట్డలను మీరిన వారినందరిని నీవు నిరాకరించుదువు వారి 

కపటాలోచన మోసమే. 

సామెతలు 7:12 => ఒకపుప్డు ఇంటి యెదుటను ఒకపుప్డు సంత వీధులలోను అది యుండును. 

పర్తి సందు దగగ్రను అది పొంచియుండును. 
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యెషయా 23:1 => తూరునుగూరిచ్న దేవోకిత్ తరీ ష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి తూరు పాడైపోయెను 

ఇలల్యినను లేదు పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి 

వెలల్డిచేయబడెను.  

యెషయా 23:4 => సీదోనూ, సిగుగ్పడుము, సముదర్ము సముదర్దురగ్ము మాటలాడుచునన్ది నేను 

పర్సవవేదన పడనిదానను పిలల్లు కననిదానను యౌవనసుథ్లను పోషింపనిదానను కనయ్కలను 

పెంచనిదానను. 

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

యిరిమ్యా 7:34 => ఉలాల్సధవ్నియు ఆనందధవ్నియు పెండిల్కుమారుని సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ 

సవ్రమును యూదా పటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను లేకుండచేసెదను; ఈ దేశము 

తపప్క పాడైపోవును. 

యిరిమ్యా 16:9 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ కనున్ల ఎదుటనే మీ దినములలోనే సంతోషధవ్నిని ఆనందధవ్నిని 

పెండిల్కుమారుని సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును ఈ చోట వినబడకుండ మానిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 25:10 => సంతోషనాదమును ఉలాల్స శబద్మును, పెండిల్కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును తిరుగటిరాళల్ ధవ్నిని దీపకాంతిని వారిలో ఉండకుండ చేసెదను. 

యిరిమ్యా 27:9 => కాబటిట్ మీ పర్వకత్లేమి సోదెగాండేర్మి కలలు కనువారేమి కాలజాఞ్నులేమి 

మంతర్జుఞ్లేమి మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో పలుకునపుడు మీరు వారిని 

లక్షయ్పెటట్కుడి. 

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 
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మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 48:33 => ఫలభరితమైన పొలములోనుండియు మోయాబు దేశములోనుండియు 

ఆనందమును సంతోషమును తొలగిపోయెను దార్క్షగానుగలలో దార్కాష్రసమును లేకుండ 

చేయుచునాన్ను జనులు సంతోషించుచు తొర్కక్రు సంతోషము నిసస్ంతోషమాయెను. 

యిరిమ్యా 51:7 => బబులోను యెహోవా చేతిలో సరవ్భూమికి మతుత్ కలిగించు బంగారుపాతర్యై 

యుండెను. దానిచేతి మదయ్మును అనయ్జనులు తార్గి మతిత్లిల్యునాన్రు.  

యిరిమ్యా 51:55 => యెహోవా బబులోనును పాడుచేయుచునాన్డు దాని మహాఘోషను 

అణచివేయుచునాన్డు వారి తరంగములు పర్వాహజలములవలె ఘోషించుచునన్వి వారి ఆరాభ్టము 

వినబడుచునన్ది.  

యెహెజేక్లు 26:13 => ఇటుల్ నేను నీ సంగీతనాదమును మానిప్ంచెదను, నీ సితారానాద మికను 

వినబడదు, 

హోషేయ 2:11 => దాని ఉతస్వకాలములను పండుగలను అమావాసయ్లను విశార్ంతిదినములను 

నియామకకాలములను మానిప్ంతును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 
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పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

వచనము 3 

ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 
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యిరిమ్యా 2:34 => మరియు నిరోధ్షులైన దీనుల పార్ణరకత్ము నీ బటట్ చెంగులమీద కనబడుచునన్ది; 

కనన్ములలోనే కాదు గాని నీ బటట్లనిన్టిమీదను కనబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 

యెహెజేక్లు 22:12 => ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, 

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని 

దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:27 => దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహతయ్ చేయుటలోను 

మనుషుయ్లను నశింపజేయుటలోను వేటను చీలుచ్ తోడేళల్వలె ఉనాన్రు. 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

లూకా 11:47 => అయోయ్, మీ పితరులు చంపిన పర్వకత్ల సమాధులను మీరు కటిట్ంచుచునాన్రు. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

యిరిమ్యా 51:49 => బబులోను ఇశార్యేలులో హతులైనవారిని కూలజేసినటుల్ సరవ్భూమిలో 

బబులోను నిమితత్ము హతులైనవారు కూలుదురు  

1 సమూయేలు 28:16 => అందుకు సమూయేలు యెహోవా నినున్ ఎడబాసి నీకు పగవాడు కాగా 

ననున్ అడుగుటవలన పర్యోజనమేమి? 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 79:3 => ఒకడు నీళుల్పోసినటుల్ యెరూషలేముచుటుట్ వారి రకత్ము పారబోసియునాన్రు 

వారిని పాతిపెటుట్వారెవరును లేరు.  

యెషయా 13:1 => ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు బబులోనుగూరిచ్ పర్తయ్క్షమైన దేవోకిత్ 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

యిరిమ్యా 51:24 => బబులోనును కలీద్యుల దేశనివాసులును మీ కనున్లయెదుట సీయోనులో 

చేసిన కీడంతటికి నేను వారికి పర్తికారము చేయుచునాన్ను, ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 24:6 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ 

పటట్ణమునకు శర్మ; మడిడ్గల కుండా, మానకుండ మడిడ్గలిగియుండు కుండా, నీకు శర్మ; చీటి దాని 

వంతున పడలేదు, వండినదానిని ముకక్వెంబడి ముకక్గా దానిలోనుండి తీసికొనిరముమ్. 
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యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 
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పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

వచనము 4 

అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , పర్భువును 

సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 18:1 => అటుతరువాత మహాధికారముగల వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. అతని మహిమచేత భూమి పర్కాశించెను. 

పర్కటన 18:2 => అతడు గొపప్ సవ్రముతో అరభ్టించి యిటల్నెను మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను. అది దయయ్ములకు నివాస సథ్లమును, పర్తి అపవితార్తమ్కు ఉనికిపటుట్ను, 

అపవితర్మును అసహయ్మునైన పర్తి పకిష్కి ఉనికిపటుట్ను ఆయెను 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 
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పర్కటన 18:5 => దాని పాపములు ఆకాశమునంటుచునన్వి, దాని నేరములను దేవుడు జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు.  

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 

పర్కటన 18:7 => అది నేను రాణినిగా కూరుచ్ండు దానను, నేను విధవరాలను కాను, దుఃఖము 

చూడనే చూడనని తన మనసుస్లో అనుకొనెను గనుక, అది తనున్తాను ఎంతగా గొపప్చేసికొని 

సుఖభోగములను అనుభవించెనో అంతగా వేదనను దుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి 

పర్కటన 18:8 => అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును 

కరవును వచుచ్ను; దానికి తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషుఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

పర్కటన 18:12 => పర్తి విధమైన దబబ్మార్నును పర్తి విధమైన దంతపు వసుత్వులను, మికిక్లి 

విలువగల కఱఱ్ యితత్డి యినుము చలువరాళుల్ మొదలైనవాటితో చేయబడిన పర్తివిధమైన వసుత్వులను, 

పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  
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పర్కటన 18:14 => నీ పార్ణమునకు ఇషట్మైన ఫలములు నినున్ విడిచిపోయెను, రుచయ్మైనవనిన్యు 

దివయ్మైనవనిన్యు నీకు దొరకకుండ నశించిపోయినవి, అవి యికమీదట కనబడనే కనబడవని 

చెపుప్కొనుచు, దానిగూరిచ్ దుఃఖపడుదురు. 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 

పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

పర్కటన 18:22 => నీ వరత్కులు భూమిమీద గొపప్ పర్భువులై యుండిరి; జనములనిన్యు నీ 

మాయమంతర్ములచేత మోసపోయిరి; కావున వైణికుల యొకక్యు, గాయకుల యొకక్యు, 

పిలల్నగోర్వి ఊదువారి యొకక్యు బూరలు ఊదువారి యొకక్యు శబద్ము ఇక ఎనన్డును నీలో 
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వినబడదు. మరి ఏ శిలప్మైన చేయు శిలిప్ యెవడును నీలో ఎంతమాతర్మును కనబడడు, తిరుగటి 

ధవ్ని యిక ఎనన్డును నీలో వినబడదు, 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

కీరత్నలు 106:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 111:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. యథారథ్వంతుల సభలోను సమాజములోను 

పూరణ్హృదయముతో నేను యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను. 

కీరత్నలు 115:18 => మేమైతే ఇది మొదలుకొని నితయ్ము యెహోవాను సుత్తించెదము యెహోవాను 

సుత్తించుడి. 
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కీరత్నలు 146:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. నా పార్ణమా, యెహోవాను సుత్తింపుము 

కీరత్నలు 148:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. ఆకాశవాసులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి 

ఉనన్తసథ్లముల నివాసులారా, ఆయనను సుత్తించుడి  

కీరత్నలు 149:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాకు కొర్తత్ కీరత్న పాడుడి భకుత్లు కూడుకొను 

సమాజములో ఆయనకు సోత్తర్ గీతము పాడుడి.  

కీరత్నలు 150:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. ఆయన పరిశుదాధ్లయమునందు దేవుని సుత్తించుడి. 

ఆయన బలమును పర్సిదిధ్చేయు ఆకాశవిశాలమందు ఆయనను సుత్తించుడి. 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరుహ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 
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సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 3:8 => రక్షణ యెహోవాది నీ పర్జలమీదికి నీ ఆశీరావ్దము వచుచ్నుగాక. (సెలా.) 

యోనా 2:9 => కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి నేను నీకు బలులనరిప్ంతును, నేను మొర్కుక్కొనిన 

మొర్కుక్బళల్ను చెలిల్ంపక మానను. యెహోవాయొదద్నే రక్షణ దొరకును అని పార్రిథ్ంచెను. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 
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1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

నిరగ్మకాండము 14:4 => అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠిన పరచెదను; అతడు వారిని 

తరుమగా; నేను ఫరోవలనను అతని సమసత్ సేన వలనను మహిమ తెచుచ్కొందును; నేను 

యెహోవానని ఐగుపీత్యులందరు తెలిసికొందురనెను. వారు ఆలాగు దిగిరి 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

నిరగ్మకాండము 15:21 => మిరాయ్ము వారితో కలిసి యిటుల్ పలల్వి యెతిత్ పాడెను యెహోవాను 

గానము చేయుడి ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని రౌతును సముదర్ములో 

ఆయన పడదోర్సెను. 

నిరగ్మకాండము 18:10 => మరియు యితోర్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు ఫరో చేతిలోనుండియు 

మిముమ్ను విడిపించి, ఐగుపీత్యుల చేతికిర్ందనుండి ఈ పర్జలను విడిపించిన యెహోవా 

సుత్తింపబడునుగాక. 

నాయ్యాధిపతులు 5:1 => ఆ దినమున దెబోరాయు అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును ఈ కీరత్న 

పాడిరి. 

1 సమూయేలు 25:39 => నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 

నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 
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1 సమూయేలు 28:16 => అందుకు సమూయేలు యెహోవా నినున్ ఎడబాసి నీకు పగవాడు కాగా 

ననున్ అడుగుటవలన పర్యోజనమేమి? 

2 సమూయేలు 18:28 => అహిమయసుస్ జయమని బిగగ్రగా రాజుతో చెపిప్ రాజు ముందర 

సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంపచూచిన వారిని అపప్గించిన 

నీ దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 11:14 => రాజు ఎపప్టి మరాయ్దచొపుప్న ఒక సత్ంభము దగగ్ర నిలుచుటయు, 

అధిపతులును బాకా ఊదువారును రాజునొదద్ నిలువబడుటయు, దేశపు వారందరును సంతోషించుచు 

శృంగధవ్ని చేయుటయు చూచి తన వసత్రములను చింపుకొని దోర్హము దోర్హము అని కేక వేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:26 => నాలగ్వ దినమున వారు బెరాకా1 లోయలో కూడిరి; అకక్డ వారు 

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినందున నేటివరకును ఆ చోటికి బెరాకా1 లోయయని పేరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => దేశజనులందరు సంతోషించిరి. వారు అతలాయ్ను చంపిన 

తరువాత పటట్ణము నెమమ్దిగా ఉండెను. 

యోబు 22:19 => మన విరోధులు నిశచ్యముగా నిరూమ్లమైరనియు వారి సంపదను అగిన్ 

కాలిచ్వేసెననియు పలుకుచు 

కీరత్నలు 5:11 => నినున్ ఆశర్యించువారందరు సంతోషించుదురు నీవే వారిని కాపాడుదువు గనుక 

వారు నితయ్ము ఆనందధవ్ని చేయుదురు. 

కీరత్నలు 21:13 => యెహోవా, నీ బలమునుబటిట్ నినున్ హెచిచ్ంచుకొనుము మేము గానము 

చేయుచు నీ పరాకర్మమును కీరిత్ంచెదము. 

కీరత్నలు 36:12 => అదిగో పాపము చేయువారు అకక్డ పడియునాన్రు లేవలేకుండ వారు 

పడదోర్యబడి యునాన్రు. 

కీరత్నలు 47:1 => సరవ్జనులారా, చపప్టుల్ కొటుట్డి జయధవ్నులతో దేవునిగూరిచ్ ఆరాభ్టము 

చేయుడి. 

కీరత్నలు 48:11 => నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ సీయోను పరవ్తము సంతోషించునుగాక యూదా 

కుమారెత్లు ఆనందించుదురుగాక.  
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కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 

కీరత్నలు 65:5 => మాకు రక్షణకరత్వైన దేవా, భూదిగంతముల నివాసులకందరికిని దూర 

సముదర్ము మీదనునన్ వారికిని ఆశర్యమైన వాడా, నీవు నీతినిబటిట్ భీకరకిర్యలచేత మాకు 

ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వు  

కీరత్నలు 66:8 => జనములారా, మా దేవుని సనున్తించుడి గొపప్ సవ్రముతో ఆయన కీరిత్ 

వినిపించుడి. 

కీరత్నలు 89:5 => యెహోవా, ఆకాశవైశాలయ్ము నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను సుత్తించుచునన్ది 

పరిశుదధ్దూతల సమాజములో నీ విశావ్సయ్తనుబటిట్ నీకు సుత్తులు కలుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 96:11 => యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు ఆకాశము సంతోషించునుగాక భూమి 

ఆనందించును గాక సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 97:8 => యెహోవా, సీయోను నివాసులు ఆ సంగతి విని నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ 

సంతోషించుచునాన్రు యూదా కుమారెత్లు ఆనందించుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 98:4 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవానుబటిట్ ఉతస్హించుడి ఆరాభ్టముతో 

సంతోషగానము చేయుడి కీరత్నలు పాడుడి. 

కీరత్నలు 101:1 => నేను కృపనుగూరిచ్యు నాయ్యమునుగూరిచ్యు పాడెదను యెహోవా, నినున్ 

కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 104:35 => పాపులు భూమిమీదనుండి లయమగుదురు గాక భకిత్హీనులు ఇక 

నుండకపోదురు గాక నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము యెహోవాను సుత్తించుడి. 

Page  of 1603 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

కీరత్నలు 118:15 => నీతిమంతుల గుడారములలో రక్షణనుగూరిచ్న ఉతాస్హ సునాదము 

వినబడును యెహోవా దకిష్ణహసత్ము సాహస కారయ్ములను చేయును. 

కీరత్నలు 126:3 => యెహోవా మనకొరకు గొపప్కారయ్ములు చేసియునాన్డు మనము 

సంతోషభరితులమైతివిు. 

కీరత్నలు 138:5 => యెహోవా మహా పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా మారగ్ములనుగూరిచ్ 

గానము చేసెదరు. 

కీరత్నలు 145:7 => నీ మహా దయాళుతవ్మునుగూరిచ్న కీరిత్ని వారు పర్కటించెదరు నీ నీతినిగూరిచ్ 

వారు గానము చేసెదరు 

కీరత్నలు 147:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. యెహోవాను సుత్తించుడి మన దేవునికి సోత్తర్గానము 

చేయుట మంచిది అది మనోహరము సోత్తర్ముచేయుట ఒపిప్దము. 

సామెతలు 11:10 => నీతిమంతులు వరిథ్లుల్ట పటట్ణమునకు సంతోషకరము భకిత్హీనులు 

నశించునపుప్డు ఉతాస్హధవ్ని పుటుట్ను. 

యెషయా 5:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే తీరుప్ తీరిచ్ మహిమపరచబడును 

పరిశుదుధ్డైన దేవుడు నీతినిబటిట్ తనున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనును. 

యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

యెషయా 12:5 => యెహోవానుగూరిచ్ కీరత్న పాడుడి ఆయన తన మహాతమ్య్మును వెలల్డిపరచెను 

భూమియందంతటను ఇది తెలియబడును.  

యెషయా 13:3 => నాకు పర్తిషిఠ్తులైనవారికి నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను నా కోపము 

తీరుచ్కొనవలెనని నా పరాకర్మశాలురను పిలిపించియునాన్ను నా పర్భావమునుబటిట్ హరిష్ంచువారిని 

పిలిపించియునాన్ను. 

యెషయా 14:3 => తముమ్ను బాధించినవారిని ఏలుదురు. 

యెషయా 14:7 => భూలోకమంతయు నిమమ్ళించి విశర్మించుచునన్ది జనములు పాడసాగుదురు. 

నీవు పండుకొనినపప్టినుండి నరుకువాడెవడును మా మీదికి రాలేదని 
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యెషయా 24:16 => నీతిమంతునికి సోత్తర్మని భూదిగంతమునుండి సంగీతములు మనకు 

వినబడెను. అపుప్డు నేను అయోయ్ నాకు శర్మ నేను చెడిపోతిని చెడిపోతిని. మోసము చేయువారు 

మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా మోసము చేయుదురు.  

యెషయా 25:9 => ఆ దినమున జనులీలాగు నందురు ఇదిగో మనలను రకిష్ంచునని మనము 

కనిపెటుట్కొని యునన్ మన దేవుడు మనము కనిపెటుట్కొనిన యెహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణనుబటిట్ 

సంతోషించి ఉతస్హింతము.  

యెషయా 26:1 => ఆ దినమున యూదా దేశములో జనులు ఈ కీరత్న పాడుదురు బలమైన 

పటట్ణమొకటి మనకునన్ది రక్షణను దానికి పార్కారములుగాను బురుజులుగాను ఆయన 

నియమించియునాన్డు. 

యెషయా 35:1 => అరణయ్మును ఎండిన భూమియు సంతోషించును అడవి ఉలల్సించి కసూత్రి 

పుషప్మువలె పూయును  

యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 44:23 => యెహోవా ఆ కారయ్మును సమాపిత్ చేసియునాన్డు ఆకాశములారా, 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి భూమి అగాధసథ్లములారా, ఆరాభ్టము చేయుడి పరవ్తములారా, అరణయ్మా, 

అందులోని పర్తి వృక్షమా, సంగీతనాదము చేయుడి.యెహోవా యాకోబును విమోచించును ఆయన 

ఇశార్యేలులో తనున్తాను మహిమోనన్తునిగా కనుపరచుకొనును 

యెషయా 48:20 => బబులోనునుండి బయలువెళుల్డి కలీద్యుల దేశములోనుండి పారిపోవుడి 

యెహోవా తన సేవకుడైన యాకోబును విమోచించెనను సంగతి ఉతాస్హధవ్నితో తెలియజేయుడి 

భూదిగంతములవరకు అది వినబడునటుల్ దాని పర్కటించుడి.  

యెషయా 51:3 => యెహోవా సీయోనును ఆదరించుచునాన్డు దాని పాడైన సథ్లములనిన్టిని 

ఆదరించి దాని అరణయ్సథ్లములను ఏదెనువలె చేయుచునాన్డు దాని యెడారి భూములు యెహోవా 

తోటవలె నగునటుల్ చేయుచునాన్డు ఆనంద సంతోషములును కృతజఞ్తాసుత్తియు సంగీతగానమును 

దానిలో వినబడును  
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యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యెషయా 55:12 => మీరు సంతోషముగా బయలువెళుల్దురు సమాధానము పొంది 

తోడుకొనిపోబడుదురు మీ యెదుట పరవ్తములును మెటట్లును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని 

చెటల్నిన్యు చపప్టుల్ కొటుట్ను. 

యెషయా 60:18 => ఇకను నీ దేశమున బలాతాక్రమను మాట వినబడదు నీ సరిహదుద్లలో పాడు 

అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు పార్కారములనియు పర్ఖాయ్తియే 

నీ గుమమ్ములనియు నీవు చెపుప్కొందువు.  

యెషయా 65:18 => నేను సృజించుచునన్దానిగూరిచ్ మీరు ఎలల్పుప్డు హరిష్ంచి ఆనందించుడి 

నిశచ్యముగా నేను యెరూషలేమును ఆనందకరమైన సథ్లముగాను ఆమె పర్జలను 

హరిష్ంచువారినిగాను సృజించుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 31:4 => ఇశార్యేలు కనయ్కా, నీవు కటట్బడునటుల్ నేనికమీదట నినున్ కటిట్ంతును; నీవు 

మరల తంబురలను వాయింతువు, సంభర్మపడువారి నాటయ్ములలో కలిసెదవు. 

యిరిమ్యా 50:34 => వారి విమోచకుడు బలవంతుడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని 

ఆయనకు పేరు భూమికి విశార్ంతి కలుగజేయుటకును బబులోను నివాసులను కలవరపరచుటకును 

ఆయన బాగుగా వాదించి వారి వాయ్జెయ్మును కడ ముటిట్ంచును.  

యిరిమ్యా 51:10 => యెహోవా మన నాయ్యమును రుజువు పరచుచునాన్డు రండి సీయోనులో 

మన దేవుడైన యెహోవా చేసిన పని మనము వివరించుదము.  

యిరిమ్యా 51:36 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆల కించుము, నీ వాయ్జెయ్మును నేను 

జరిగించుదును నీ నిమితత్ము నేనే పగతీరుచ్కొందును దాని సముదర్మును నేనెండకటుట్దును దాని 

ఊటను ఇంకిపోజేయుదును.  
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యిరిమ్యా 51:48 => దానిని పాడుచేయువారు ఉతత్రదికుక్నుండి దానియొదద్కు వచుచ్చునాన్రని 

ఆకాశమును భూమియు వాటిలోని సమసత్మును బబులోను గతినిగూరిచ్ సంతోషించును ఇదే 

యెహోవా వాకుక్  

యెహెజేక్లు 28:22 => సీదోను పటట్ణమా, నేను నీకు విరోధిని, నీ మధయ్ను ఘనతనొందుదును, 

నేను దాని మధయ్ తీరుప్తీరుచ్చు దానినిబటిట్ ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను యెహోవానై యునాన్నని 

వారు తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 38:23 => నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు అనేకులు తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఘనత వహించి ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొని వారియెదుట ననున్ తెలియపరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 43:2 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము తూరుప్దికుక్న కనబడెను; దానినుండి 

పుటిట్నధవ్ని విసాత్రజలముల ధవ్నివలె వినబడెను, ఆయన పర్కాశముచేత భూమి పర్జవ్రిలెల్ను. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

జెఫనాయ్ 3:14 => సీయోను నివాసులారా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, జయధవ్ని 

చేయుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, పూరణ్హృదయముతో సంతోషించి గంతులు వేయుడి. 

జెకరాయ్ 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడడ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 
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రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

వచనము 5 
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మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి గొపప్వారేమి 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి అని చెపుప్చునన్ యొక సవ్రము సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

యెషయా 25:1 => యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నేను నినున్ హెచిచ్ంచెదను నీ నామమును 

సుత్తించెదను నీవు అదుభ్తములు చేసితివి, సతయ్సవ్భావము ననుసరించి నీవు పూరవ్కాలమున చేసిన నీ 

ఆలోచనలు నెరవేరిచ్తివి 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 
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పర్కటన 17:15 => మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన 

జలములు పర్జలను, జన సమూహములను, జనములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని 

సూచించును. 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

నిరగ్మకాండము 7:4 => ఫరో మీ మాట వినడు గాని నేను నా చెయియ్ ఐగుపుత్మీద వేసి గొపప్ 

తీరుప్లచేత నా సేనలను ఇశార్యేలీయులైన నా పర్జలను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి 

రపిప్ంచెదను. 

సంఖాయ్కాండము 31:2 => తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు 

సెలవియయ్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:15 => ఆ పురనివాసులను అవశయ్ముగా కతిత్వాత సంహరించి, దానిని 

దానిలోనునన్ సమసత్మును దాని పశువులను కతిత్వాత నిరూమ్లము చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16 => యెహోవా మోషేతో యిటల్నెను ఇదిగో నీవు నీ పితరులతో 

పండుకొనబోవుచునాన్వు. ఈ జనులు లేచి, యెవరి దేశమున తాము చేరి వారినడుమ నుందురో ఆ 

జనులమధయ్ను వయ్భిచారులై, ఆ అనుయ్ల దేవతల వెంట వెళిల్ ననున్ విడిచి, నేను వారితో చేసిన 

నిబంధనను మీరుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:2 => ఇశార్యేలీయులలోయుదధ్శాలులు ధైరయ్ము కనుపరచిరి పర్జలు 

సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

నాయ్యాధిపతులు 5:31 => యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను 

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

2 రాజులు 9:7 => కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా 

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ 

యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆయన దాసులగు ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా ఆయన 

ఏరప్రచుకొనిన యాకోబు సంతతివారలారా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

నెహెమాయ్ 1:7 => నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు 

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

కీరత్నలు 7:7 => జనములు సమాజముగా కూడి నినున్ చుటుట్కొనునపుప్డు వారికి పైగా పరమందు 

ఆసీనుడవు కముమ్. 

కీరత్నలు 47:1 => సరవ్జనులారా, చపప్టుల్ కొటుట్డి జయధవ్నులతో దేవునిగూరిచ్ ఆరాభ్టము 

చేయుడి. 

కీరత్నలు 48:10 => దేవా, నీ నామము ఎంత గొపప్దో నీ కీరిత్యు భూదిగంతములవరకు అంత 

గొపప్ది నీ కుడిచెయియ్ నీతితో నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 50:6 => దేవుడు తానే నాయ్యకరత్యై యునాన్డు. ఆకాశము ఆయన నీతిని 

తెలియజేయుచునన్ది.(సెలా.)  

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 97:6 => ఆకాశము ఆయన నీతిని తెలియజేయుచునన్ది సమసత్ జనములకు ఆయన 

మహిమ కనబడుచునన్ది 

కీరత్నలు 104:35 => పాపులు భూమిమీదనుండి లయమగుదురు గాక భకిత్హీనులు ఇక 

నుండకపోదురు గాక నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 105:5 => ఆయన దాసుడైన అబార్హాము వంశసుథ్లారా ఆయన యేరప్రచుకొనిన యాకోబు 

సంతతివారలారా ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి 
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కీరత్నలు 119:39 => నీ నాయ్యవిధులు ఉతత్ములు నాకు భయము పుటిట్ంచుచునన్ నా 

అవమానమును కొటిట్వేయుము. 

కీరత్నలు 119:137 => (సాదె) యెహోవా, నీవు నీతిమంతుడవు నీ నాయ్యవిధులు యథారథ్ములు 

కీరత్నలు 119:164 => నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ దినమునకు ఏడు మారులు నేను నినున్ 

సుత్తించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 145:17 => యెహోవా తన మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన కిర్యలనిన్టిలో 

కృపచూపువాడు 

యెషయా 23:17 => డెబబ్ది సంవతస్రముల అంతమున యెహోవా తూరును దరిశ్ంచును అది 

వేశయ్జీతమునకు మరల భూమిమీదనునన్ సమసత్ లోక రాజయ్ములతో వయ్భిచారము చేయును.  

యెషయా 28:17 => నేను నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ 

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

యెషయా 33:5 => యెహోవా మహా ఘనత నొందియునాన్డు ఆయన ఉనన్తసథ్లమున నివసించుచు 

నాయ్యముతోను నీతితోను సీయోనును నింపెను. 

యెషయా 34:8 => అది యెహోవా పర్తిదండనచేయు దినము సీయోను వాయ్జెయ్మునుగూరిచ్న 

పర్తికార సంవతస్రము. 

యిరిమ్యా 6:28 => వారందరు బహు దోర్హులు, కొండెగాండుర్, వారు మటిట్లోహము వంటివారు, 

వారందరు చెరుపువారు. 

యిరిమ్యా 20:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీతిమంతులను పరిశోధించువాడవు నీవే; 

అంతరిందిర్యములను హృదయమును చూచువాడవు నీవే; నా వాయ్జెయ్మును నీకే అపప్గించుచునాన్ను. 

నీవు వారికి చేయు పర్తిదండన నేను చూతును గాక 

యిరిమ్యా 50:15 => చుటుట్ కూడి దానినిబటిట్ కేకలువేయుడి అది లోబడ నొపుప్కొనుచునన్ది దాని 

బురుజులు పడిపోవుచునన్వి దాని పార్కారములు విరుగగొటట్బడుచునన్వి ఇది యెహోవా చేయు 

పర్తికారము. దానిమీద పగతీరుచ్కొనుడి అది చేసినటే ట్ దానికి చేయుడి. 
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యిరిమ్యా 51:7 => బబులోను యెహోవా చేతిలో సరవ్భూమికి మతుత్ కలిగించు బంగారుపాతర్యై 

యుండెను. దానిచేతి మదయ్మును అనయ్జనులు తార్గి మతిత్లిల్యునాన్రు.  

యిరిమ్యా 51:24 => బబులోనును కలీద్యుల దేశనివాసులును మీ కనున్లయెదుట సీయోనులో 

చేసిన కీడంతటికి నేను వారికి పర్తికారము చేయుచునాన్ను, ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 51:56 => బబులోనుమీదికి పాడుచేయువాడు వచుచ్చునాన్డు దాని బలాఢుయ్లు 

పటట్బడియునాన్రు వారి విండుల్ విరిగిపోయినవి యెహోవా పర్తికారము చేయు దేవుడు గనుక 

నిశచ్యముగా ఆయన కిర్యకు పర్తికిర్య చేయును.  

యెహెజేక్లు 28:22 => సీదోను పటట్ణమా, నేను నీకు విరోధిని, నీ మధయ్ను ఘనతనొందుదును, 

నేను దాని మధయ్ తీరుప్తీరుచ్చు దానినిబటిట్ ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను యెహోవానై యునాన్నని 

వారు తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

యోవేలు 3:7 => ఇదిగో మీరు చేసిన దానిని మీ నెతిత్మీదికి రాజేయుదును; మీరు వారిని అమిమ్ 

పంపివేసిన ఆ యా సథ్లములలోనుండి నేను వారిని రపిప్ంతును 

రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 
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పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

వచనము 6 

అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, బలమైన ఉరుముల 

శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు ఏలుచునాన్డు 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 

ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

యెషయా 34:10 => అది రేయింబగళుల్ ఆరక యుండును దాని పొగ నితయ్ము లేచును అది 

తరతరములు పాడుగా నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు  
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యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:15 => ఆ పురనివాసులను అవశయ్ముగా కతిత్వాత సంహరించి, దానిని 

దానిలోనునన్ సమసత్మును దాని పశువులను కతిత్వాత నిరూమ్లము చేయవలెను. 

యెహోషువ 8:20 => హాయివారు వెనుకవైపు తిరిగి చూచినపుప్డు ఆ పటట్ణము యొకక్ పొగ 

ఆకాశమున కెకుక్చుండెను. అపుప్డు అరణయ్మునకు పారిపోయిన జనులు తిరిగి తముమ్ను 

తరుముచునన్ వారి మీద పడుచుండిరి గనుక ఈ తటట్యినను ఆ తటట్యినను పారిపోవుటకు వారికి 

వీలు లేకపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:31 => యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను 

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

నాయ్యాధిపతులు 20:40 => అయితే పటట్ణమునుండి ఆకాశముతటుట్ సత్ంభరూపముగా పొగ పైకి 

లేవనారంభింపగా బెనాయ్మీనీయులు వెనుకతటుట్ తిరిగిచూచిరి. అపుప్డు ఆ పటట్ణమంతయు 

ధూమమయమై ఆకాశమున కెకుక్చుండెను. 

కీరత్నలు 104:32 => ఆయన భూమిని చూడగా అది వణకును ఆయన పరవ్తములను ముటట్గా అవి 

పొగరాజును 

కీరత్నలు 105:45 => తన ధరమ్శాసత్రవిధులను ఆచరించునటుల్ను అనయ్జనుల భూములను ఆయన 

వారికపప్గించెను జనముల కషాట్రిజ్తమును వారు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యిరిమ్యా 20:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీతిమంతులను పరిశోధించువాడవు నీవే; 

అంతరిందిర్యములను హృదయమును చూచువాడవు నీవే; నా వాయ్జెయ్మును నీకే అపప్గించుచునాన్ను. 

నీవు వారికి చేయు పర్తిదండన నేను చూతును గాక 

యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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పర్కటన 18:8 => అందుచేత ఒకక్ దినముననే దాని తెగుళుల్, అనగా మరణమును దుఃఖమును 

కరవును వచుచ్ను; దానికి తీరుప్ తీరుచ్చునన్ దేవుడైన పర్భువు బలిషుఠ్డు గనుక అది అగిన్చేత బొతిత్గా 

కాలిచ్వేయబడెను 

వచనము 7 

ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన భారయ్ తనున్తాను 

సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను మహిమపరచెదమని 

చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 4:7 => మొదటి జీవి సింహము వంటిది; రెండవ జీవి దూడ వంటిది;మూడవ జీవి 

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 
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పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 11:16 => అంతట దేవుని యెదుట సింహాసనాసీనులగు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు 

సాషాట్ంగపడి దేవునికి నమసాక్రముచేసి 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 
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పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:36 => మేము నీ పరిశుదధ్నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ 

నినున్ సుత్తించుచు అతిశయించునటుల్ అనయ్జనుల వశములోనుండి మముమ్ను విడిపింపుము. అని 

ఆయనను బతిమాలుకొనుడి. ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సోత్తర్ము 

నొందునుగాక. ఈలాగున వారు పాడగా జనులందరు ఆమేన  అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి.  

నెహెమాయ్ 5:13 => 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. 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 89:52 => యెహోవా నితయ్ము సుత్తినొందును గాక ఆమేన  ఆమేన . 

కీరత్నలు 106:48 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సుత్తినొందును గాక 

పర్జలందరు ఆమేన  అందురు గాక. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

యిరిమ్యా 28:6 => ఆలాగున జరుగునుగాక, యెహోవా ఆలాగుననే చేయునుగాక, యెహోవా 

మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని, చెరగొనిపోబడిన వారినందరిని యెహోవా బబులోనులోనుండి ఈ 

సథ్లమునకు తెపిప్ంచి నీవు పర్కటించిన మాటలను నెరవేరుచ్నుగాక. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 
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మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

1 కొరిందీయులకు 14:16 => లేనియెడల నీవు ఆతమ్తో సోత్తర్ము చేసినపుప్డు ఉపదేశము 

పొందనివాడు నీవు చెపుప్దానిని గర్హింపలేడు గనుక, నీవు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినపుప్డు ఆమేన  

అని వాడేలాగు పలుకును? 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

కీరత్నలు 105:45 => తన ధరమ్శాసత్రవిధులను ఆచరించునటుల్ను అనయ్జనుల భూములను ఆయన 

వారికపప్గించెను జనముల కషాట్రిజ్తమును వారు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

2 కొరిందీయులకు 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 
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ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

వచనము 8 

మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు నారబటట్లు 

ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 
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పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

కీరత్నలు 103:22 => యెహోవా ఏలుచుండు సథ్లములనిన్టిలో నునన్ ఆయన సరవ్ కారయ్ములారా, 

ఆయనను సుత్తించుడి. నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 134:1 => యెహోవా సేవకులారా, యెహోవా మందిరములో రాతిర్ నిలుచుండువారలారా, 

మీరందరు యెహోవాను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 135:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా నామమును సుత్తించుడి యెహోవా 

సేవకులారా, 

కీరత్నలు 135:19 => ఇశార్యేలు వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి అహరోను 

వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి 

కీరత్నలు 135:20 => లేవి వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు గలవారలారా, యెహోవాను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:11 => భూరాజులారా, సమసత్ పర్జలారా, భూమిమీద నునన్ అధిపతులారా, సమసత్ 

నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 148:12 => యౌవనులు కనయ్లు వృదుధ్లు బాలురు 

కీరత్నలు 148:13 => అందరును యెహోవా నామమును సుత్తించుదురు గాక ఆయన నామము 

మహోనన్తమైన నామము ఆయన పర్భావము భూమాయ్కాశములకు పైగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 150:6 => సకలపార్ణులు యెహోవాను సుత్తించుదురు గాక యెహోవాను సుత్తించుడి. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 
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ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:10 => నీవు హోరేబులో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచియుండగా 

యెహోవా నాయొదద్కు పర్జలను కూరుచ్ము; వారు ఆ దేశముమీద బర్దుకు దినములనిన్యు నాకు 

భయపడ నేరుచ్కొని, తమ పిలల్లకు నేరుప్నటుల్ వారికి నా మాటలను వినిపించెదనని ఆయన నాతో 

చెపిప్న దినమునుగూరిచ్ వారికి తెలుపుము. 

1 రాజులు 8:40 => మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బర్దుకు దినములనిన్టను 

వారు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుండునటుల్ చేయుము; నరపుతుర్లందరి హృదయములను నీవు 

మాతర్మే తెలిసికొనియునాన్వు. 

2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:40 => ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక 

ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను 

ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన పిండివంటకములను 
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అంజూరపు అడలను ఎండిన దార్క్షపండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును నూనెను గొఱఱ్లను పశువులను 

విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 30:4 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన పరిశుదధ్మైన జాఞ్పకారథ్ 

నామమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తించుడి.  

కీరత్నలు 31:23 => యెహోవా భకుత్లారా, మీరందరు ఆయనను పేర్మించుడి యెహోవా 

విశావ్సులను కాపాడును గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన గొపప్ పర్తికారము చేయును.  

కీరత్నలు 34:3 => నాతో కూడి యెహోవాను ఘనపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన 

నామమును గొపప్ చేయుదము. 

కీరత్నలు 48:1 => మన దేవుని పటట్ణమందు ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తమందు యెహోవా 

గొపప్వాడును బహు కీరత్నీయుడునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 63:5 => కొర్వువ్ మెదడు నాకు దొరకినటుల్గా నా పార్ణము తృపిత్పొందుచునన్ది ఉతస్హించు 

పెదవులతో నా నోరు నినున్గూరిచ్ గానము చేయుచునన్ది  

కీరత్నలు 66:8 => జనములారా, మా దేవుని సనున్తించుడి గొపప్ సవ్రముతో ఆయన కీరిత్ 

వినిపించుడి. 

కీరత్నలు 86:12 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను నీ 

నామమును నితయ్ము మహిమపరచెదను. 

కీరత్నలు 113:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా సేవకులారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 

యెహోవా నామమును సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 115:11 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా యెహోవాయందు 

నమిమ్కయుంచుడి ఆయన వారికి సహాయము వారికి కేడెము. 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 118:4 => ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని యెహోవా యందు భయభకుత్లు 

గలవారు అందురు గాక. 
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కీరత్నలు 145:10 => యెహోవా, నీ కిర్యలనిన్యు నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునన్వి నీ 

భకుత్లు నినున్ సనున్తించుదురు.  

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

యెషయా 29:23 => అతని సంతానపువారు తమ మధయ్ నేను చేయు కారయ్మును చూచునపుప్డు నా 

నామమును పరిశుదధ్ పరచుదురు యాకోబు పరిశుదధ్ దేవుని పరిశుదధ్ పరచుదురు ఇశార్యేలు దేవునికి 

భయపడుదురు.  

దానియేలు 3:26 => అంతట నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము వాకిలి దగగ్రకు 

వచిచ్ షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారలారా, మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకులారా, 

బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని పిలువగా, షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి 

వచిచ్రి. 

లూకా 1:50 => ఆయనకు భయపడు వారిమీద ఆయన కనికరము తరతరములకుండును.  

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

రోమీయులకు 3:18 => వారి కనున్లయెదుట దేవుని భయము లేదు. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

వచనము 9 
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మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారు ధనుయ్లని 

వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 1:15 => ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయుచునన్ అపరంజితో 

సమానమైయుండెను; ఆయన కంఠసవ్రము విసాత్ర జలపర్వాహముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

యెహెజేక్లు 1:24 => అవి జరుగగా నేను వాటి రెకక్ల చపుప్డు వింటిని; అది విసాత్రమైన 

ఉదకముల ఘోషవలెను సరవ్శకుత్డగు దేవుని సవ్రమువలెను దండువారు చేయు ధవ్నివలెను ఉండెను, 

అవి నిలుచునపుప్డెలల్ తమ రెకక్లను వాలుచ్కొనుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 43:2 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము తూరుప్దికుక్న కనబడెను; దానినుండి 

పుటిట్నధవ్ని విసాత్రజలముల ధవ్నివలె వినబడెను, ఆయన పర్కాశముచేత భూమి పర్జవ్రిలెల్ను. 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 
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యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 29:4 => యెహోవా సవ్రము బలమైనది యెహోవా సవ్రము పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 29:5 => యెహోవా సవ్రము దేవదారు వృక్షములను విరచును యెహోవా లెబానోను 

దేవదారు వృక్షములను ముకక్లుగా విరచును.  

కీరత్నలు 29:6 => దూడవలె అవి గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును లెబానోనును షిరోయ్నును 

గురుపోతు పిలల్వలె గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 29:7 => యెహోవా సవ్రము అగిన్జావ్లలను పర్జవ్లింప జేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 29:8 => యెహోవా సవ్రము అరణయ్మును కదలించును యెహోవా కాదేషు అరణయ్మును 

కదలించును 

కీరత్నలు 29:9 => యెహోవా సవ్రము లేళళ్ను ఈనజేయును అది ఆకులు రాలుచ్ను. ఆయన 

ఆలయములో నునన్వనిన్యు ఆయనకే పర్భావము అనుచునన్వి.  

కీరత్నలు 77:18 => నీ ఉరుముల ధవ్ని సుడిగాలిలో మోర్గెను మెరుపులు లోకమును 

పర్కాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపించెను. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 11:16 => అంతట దేవుని యెదుట సింహాసనాసీనులగు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు 

సాషాట్ంగపడి దేవునికి నమసాక్రముచేసి 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 
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పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

కీరత్నలు 47 :2 => యెహోవా మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి 

మహారాజైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 47:7 => దేవుడు సరవ్భూమికి రాజైయునాన్డు రమయ్ముగా కీరత్నలు పాడుడి. 

కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 97:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు, భూలోకము ఆనందించునుగాక 

దీవ్పములనిన్యు సంతోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 97:12 => నీతిమంతులారా, యెహోవాయందు సంతోషించుడి ఆయన పరిశుదధ్ 

నామమునుబటిట్ ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 99:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు భూమి కదలును. 
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యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

2 రాజులు 18:28 => గొపప్ శబద్ముతో యూదా భాషతో ఇటల్నెను మహారాజైన అషూష్రు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటలు వినుడి. రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:31 => యెహోవా ఏలుచునాన్డని జనములలో చాటించుడి. ఆకాశములు 

ఆనందించునుగాక భూమి సంతోషించునుగాక  

కీరత్నలు 8:1 => యెహోవా మా పర్భువా, ఆకాశములలో నీ మహిమను కనుపరచువాడా, 

భూమియందంతట నీ నామము ఎంత పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 18:13 => యెహోవా ఆకాశమందు గరజ్న చేసెను సరోవ్నన్తుడు తన ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను వడగండుల్ను మండుచునన్ నిపుప్లును రాలెను. 

కీరత్నలు 30:4 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన పరిశుదధ్మైన జాఞ్పకారథ్ 

నామమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తించుడి.  

కీరత్నలు 31:23 => యెహోవా భకుత్లారా, మీరందరు ఆయనను పేర్మించుడి యెహోవా 

విశావ్సులను కాపాడును గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన గొపప్ పర్తికారము చేయును.  

కీరత్నలు 34:3 => నాతో కూడి యెహోవాను ఘనపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన 

నామమును గొపప్ చేయుదము. 

కీరత్నలు 47:8 => దేవుడు అనయ్జనులకు రాజైయునాన్డు దేవుడు తన పరిశుదధ్ సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 66:8 => జనములారా, మా దేవుని సనున్తించుడి గొపప్ సవ్రముతో ఆయన కీరిత్ 

వినిపించుడి. 

కీరత్నలు 68:34 => దేవునికి బలాతిశయము నారోపించుడి మహిమోనన్తుడై ఆయన 

ఇశార్యేలుమీద ఏలుచునాన్డు అంతరిక్షమున ఆయన బలాతిశయమునన్ది  
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కీరత్నలు 86:12 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను నీ 

నామమును నితయ్ము మహిమపరచెదను. 

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  

కీరత్నలు 98:4 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవానుబటిట్ ఉతస్హించుడి ఆరాభ్టముతో 

సంతోషగానము చేయుడి కీరత్నలు పాడుడి. 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 145:10 => యెహోవా, నీ కిర్యలనిన్యు నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునన్వి నీ 

భకుత్లు నినున్ సనున్తించుదురు.  

కీరత్నలు 149:2 => ఇశార్యేలీయులు తముమ్ను పుటిట్ంచినవానినిబటిట్ సంతో షించుదురు గాక 

సీయోను జనులు తమ రాజునుబటిట్ ఆనందించుదురు గాక. 

కీరత్నలు 149:6 => వారినోట దేవునికి చేయబడు ఉతాస్హసోత్తర్ములునన్వి. 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెహెజేక్లు 3:12 => అంతలో ఆతమ్ ననెన్తిత్కొనిపోగా యెహోవా పర్భావమునకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక అను శబద్మొకటి ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలుకుట 

నేను వింటిని. 
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ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడడ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

యోహాను 3:23 => సలీము దగగ్ర నునన్ ఐనోనను సథ్లమున నీళుల్ విసాత్రముగా ఉండెను గనుక 

యోహానుకూడ అకక్డ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు ఉండెను; జనులు వచిచ్ బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 
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వచనము 10 

అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట సాగిలపడగా అతడు వదుద్ 

సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను సహదాసుడను; దేవునికే 

నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని (మూల భాషలో - పర్వచన 

ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

1 సమూయేలు 2:1 => మరియు హనాన్ విజాఞ్పనచేసి యీలాగనెను నా హృదయము 

యెహోవాయందు సంతోషించుచునన్ది. యెహోవాయందు నాకు మహా బలము కలిగెను నీవలని 

రక్షణను బటిట్ సంతోషించుచునాన్ను నా విరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును. 

కీరత్నలు 9:14 => మరణదావ్రమున పర్వేశించకుండ ననున్ ఉదధ్రించువాడా, ననున్ దేవ్షించువారు 

నాకు కలుగజేయు బాధను చూడుము. 

కీరత్నలు 48:11 => నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ సీయోను పరవ్తము సంతోషించునుగాక యూదా 

కుమారెత్లు ఆనందించుదురుగాక.  

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 95:2 => కృతజఞ్తాసుత్తులతో ఆయన సనిన్ధికి వచెచ్దము కీరత్నలు పాడుచు ఆయన పేరట 

సంతోషగానము చేయుదము. 

కీరత్నలు 95:3 => యెహోవా మహా దేవుడు దేవతలందరికి పైన మహాతమ్య్ముగల మహారాజు 

కీరత్నలు 100:1 => సమసత్ త్ దేశములారా, యెహోవాకు ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 100:2 => సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన 

సనిన్ధికి రండి. 
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కీరత్నలు 107:42 => యథారథ్వంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు మోసగాండర్ందరును 

మౌనముగా నుందురు. 

సామెతలు 29:2 => నీతిమంతులు పర్బలినపుప్డు పర్జలు సంతోషింతురు దుషుట్డు ఏలునపుప్డు 

పర్జలు నిటూ ట్రుప్లు విడుతురు. 

యెషయా 66:10 => యెరూషలేమును పేర్మించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో సంతోషించుడి 

ఆనందించుడి. ఆమెనుబటిట్ దుఃఖించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో ఉతస్హించుడి  

యెషయా 66:14 => మీరు చూడగా మీ హృదయము ఉలల్సించును మీ యెముకలు లేతగడిడ్వలె 

బలియును యెహోవా హసత్బలము ఆయన సేవకులయెడల కనుపరచబడును ఆయన తన 

శతుర్వులయెడల కోపము చూపును.  

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

యోహాను 3:29 => పెండిల్కుమారెత్ గలవాడు పెండిల్ కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండిల్ 

కుమారుని సవ్రము వినెడి సేన్హితుడు ఆ పెండిల్ కుమారుని సవ్రము విని మికిక్లి సంతోషించును; ఈ 

నా సంతోషము పరిపూరణ్మైయునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

పర్కటన 21:9 => అంతట ఆ కడపటి యేడు తెగుళల్తో నిండిన యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ 

యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ ఇటు రముమ్, పెండిల్కుమారెత్ను, అనగా గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ 

భారయ్ను నీకు చూపెదనని నాతొ చెపిప్ 
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కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

కీరత్నలు 45:12 => తూరు కుమారెత్ నైవేదయ్ము తీసికొనివచుచ్ను జనులలో ఐశవ్రయ్వంతులు నీ 

దయను వెదకుదురు. 

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 45:15 => ఉతాస్హసంతోషములతో వారు వచుచ్చునాన్రు రాజనగరులో 

పర్వేశించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 45:16 => నీ పితరులకు పర్తిగా నీకు కుమారులుందురు భూమియందంతట నీవు వారిని 

అధికారులనుగా నియమించెదవు. 

పరమగీతము 3 :11 => సీయోను కుమారెత్లారా , వేంచేయుడి కిరీటము ధరించిన 

సొలొమోనురాజును చూడుడి వివాహదినమున అతని తలిల్ అతనికి పెటిట్న కిరీటము చూడుడి ఆ 

దినము అతనికి బహు సంతోషకరము.  

యెషయా 62:5 => యౌవనుడు కనయ్కను వరించి పెండిల్చేసికొనునటుల్ నీ కుమారులు నినున్ వరించి 

పెండిల్చేసికొనెదరు పెండిల్కుమారుడు పెండిల్కూతురిని చూచి సంతోషించునటుల్ నీ దేవుడు నినున్గూరిచ్ 

సంతోషించును.  

హోషేయ 2:19 => నీవు నితయ్ము నాకుండునటుల్గా నేను నీతినిబటిట్ తీరుప్తీరుచ్టవలనను, 

దయాదాకిష్ణయ్ములు చూపుటవలనను నినున్ పర్ధానము చేసికొందును. 
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హోషేయ 2:20 => నీవు యెహోవాను ఎరుగునటుల్ నేను నమమ్కమునుబటిట్ నినున్ పర్ధానము 

చేసికొందును. 

మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:4 => బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదెద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 
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యెషయా 52:1 => సీయోనూ, లెముమ్ లెముమ్, నీ బలము ధరించుకొనుము పరిశుదధ్ పటట్ణమైన 

యెరూషలేమా, నీ సుందర వసత్రములను ధరించుకొనుము ఇకమీదట సునన్తిపొందని వాడొకడైనను 

అపవితుర్డొకడైనను నీ లోపలికి రాడు.  

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 68:3 => నీతిమంతులు సంతోషించుదురు గాక వారు దేవుని సనిన్ధిని ఉలల్సించుదురు గాక 

వారు మహదానందము పొందుదురు గాక  

పరమగీతము 1:8 => నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మందల 

యడుగుజాడలనుబటిట్ నీవు పొముమ్ మందకాపరుల గుడారములయొదద్ నీ మేకపిలల్లను మేపుము. 

పరమగీతము 2:10 => ఇపుప్డు నా పిర్యుడు నాతో మాటలాడుచునాన్డు 

పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

హోషేయ 2:16 => అది ఇచచ్టనుండి నా మాట వినును; నీవు బయలు అని ననున్ పిలువక నా 

పురుషుడవు అని పిలుతువు, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగగ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 
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మతత్యి 24:44 => మీరనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుకనే మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడి. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మారుక్ 2:20 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలోనే వారుపవాసము చేతురు. 

లూకా 5:34 => అందుకు యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతో ఉనన్ంత కాలము పెండిల్ ఇంటివారిచేత 

మీరు ఉపవాసము చేయింపగలరా? 

లూకా 12:40 => మీరు అనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుక మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

రోమీయులకు 7:4 => కావున నా సహోదరులారా, మనము దేవునికొరకు ఫలమును ఫలించునటుల్ 

మృతులలోనుండి లేపబడిన కీర్సుత్ అను వేరొకని చేరుటకై మీరును ఆయన శరీరముదావ్రా 

ధరమ్శాసత్రము విషయమై మృతులైతిరి. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

వచనము 11 

Page  of 1638 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. 

దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను నామము గలవాడు. 

ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యెహెజేక్లు 16:10 => విచితర్మైన కుటుట్పని చేసిన వసత్రము నీకు ధరింపజేసితిని, సనన్మైన యెఱఱ్ని 

చరమ్ముతో చేయబడిన పాదరక్షలు నీకు తొడిగించితిని, సనన్పు అవిసెనారబటట్ నీకు వేయించితిని, 

నీకు పటుట్బటట్ ధరింపజేసితిని. 
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మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

మారుక్ 9:3 => అంతలో ఆయన వసత్రములు పర్కాశమానమైనవియు మిగుల తెలల్నివియు ఆయెను; 

లోకమందు ఏ చాకలియును అంత తెలల్గా చలువచేయలేడు. 

లూకా 24:4 => ఇందునుగూరిచ్ వారికేమియు తోచకయుండగా, పర్కాశమానమైన వసత్రములు 

ధరించిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:10 => ఆయన వెళుల్చుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి. 

ఇదిగో తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలిచి 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 
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కీరత్నలు 132:9 => నీ యాజకులు నీతిని వసత్రమువలె ధరించుకొందురుగాక నీ భకుత్లు 

ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక. 

నిరగ్మకాండము 25:4 => నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్పునార, మేకవెండుర్కలు, 

నిరగ్మకాండము 26:1 => మరియు నీవు పది తెరలతో ఒక మందిరమును చేయవలెను. నీల ధూమర్ 

రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్పు నారతో వాటిని చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలవాటినిగా 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:2 => అతనికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకు పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 6:10 => యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు 

తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ 

బలిపీఠమునొదద్ దానిని పోసి 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:41 => నా దేవా, యెహోవా, బలమునకాధారమగు నీ మందసమును 

దృషిట్ంచి లెముమ్; నీ విశార్ంతి సథ్లమందు పర్వేశించుము; దేవా యెహోవా, నీ యాజకులు రక్షణ 

ధరించుకొందురుగాక; నీ భకుత్లు నీ మేలునుబటిట్ సంతోషింతురు గాక. 

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

పరమగీతము 1:8 => నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మందల 

యడుగుజాడలనుబటిట్ నీవు పొముమ్ మందకాపరుల గుడారములయొదద్ నీ మేకపిలల్లను మేపుము. 
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పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  

యెషయా 3:23 => చేతి అదద్ములను సనన్పునారతో చేసిన ముసుకులను పాగాలను శాలువులను 

తీసివేయును.  

యెహెజేక్లు 44:17 => వారు లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ములలోనికి వచుచ్నపుప్డు జనుపనారబటట్లు 

ధరించుకొనవలెను. లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ములదావ్రా వారు మందిరమున పర్వేశించి 

పరిచరయ్చేయునపుప్డెలల్ బొచుచ్చేత చేసిన బటట్లు వారు ధరింపకూడదు. 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

జెకరాయ్ 3:3 => యెహోషువ మలిన వసత్రములు ధరించినవాడై దూత సముఖములో 

నిలువబడియుండగా 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 
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పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

వచనము 12 

ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక కిరీటములుండెను. వార్యబడిన 

యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని తెలియదు; 

పర్కటన 1:19 => కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:8 => సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము మొదటివాడును 

కడపటివాడునైయుండి, మృతుడై మరల బర్దికినవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:12 => పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము వాడియైన రెండంచులు 

గల ఖడగ్ము గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 
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పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

యెషయా 8:1 => మరియు యెహోవా నీవు గొపప్ పలక తీసికొని మహేరు షాలాల , హాష  బజ 1, 

అను మాటలు సామానయ్మైన అక్షరములతో దానిమీద వార్యుము. 

హబకూక్కు 2:2 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను చదువువాడు పరుగెతుత్చు చదువ వీలగునటుల్ 

నీవు ఆ దరశ్న విషయమును పలకమీద సప్షట్ముగా వార్యుము. 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

పర్కటన 3:20 => ఇదిగో నేను తలుపునొదద్ నిలుచుండి తటుట్చునాన్ను. ఎవడైనను నా సవ్రము విని 

తలుపుతీసినయెడల, నేను అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము 

చేయుదుము. 
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మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

లూకా 14:15 => ఆయనతో కూడ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండినవారిలో ఒకడు ఈ మాటలు విని 

దేవుని రాజయ్ములో భోజనము చేయువాడు ధనుయ్డని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 14:16 => ఆయన అతనితో నిటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు గొపప్ విందు చేయించి అనేకులను 

పిలిచెను. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

1 తిమోతి 4:9 => ఈ వాకయ్ము నమమ్దగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మునైయునన్ది. 
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2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 

ఆదికాండము 29:22 => లాబాను ఆ సథ్లములోనునన్ మనుషుయ్లనందరిని పోగుచేసి విందు 

చేయించి 

నాయ్యాధిపతులు 14:10 => అంతట అతని తండిర్ ఆ సతరీని చూడబోయినపుప్డు సమోస్ను 

విందుచేసెను. అచచ్టి పెండిల్కుమారులు అటుల్ చేయుట మరాయ్ద. 

ఎసేత్రు 2:18 => అపుప్డు రాజు తన అధిపతులకందరికిని సేవకులకందరికిని ఎసేత్రు విషయమై 

యొక గొపప్ విందు చేయించి, సంసాథ్నములలో సెలవుదినము పర్కటించి రాజు సిథ్తికి తగినటుట్గా 

బహుమతులు ఇపిప్ంచెను. 

యెషయా 25:6 => ఈ పరవ్తముమీద సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సమసత్జనముల 

నిమితత్ము కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో విందుచేయును 

మూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన దార్కాష్రసముతో విందుచేయును.  

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 
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మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

లూకా 22:16 => అది దేవుని రాజయ్ములో నెరవేరువరకు ఇక ఎనన్డును దాని భుజింపనని మీతో 

చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపిప్ 

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

వచనము 13 

రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు దేవుని వాకయ్ము అను 

నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 22:8 => యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని 

చూచినపుప్డు వాటిని నాకు చూపుచునన్ దూత పాదముల యెదుట నమసాక్రము చేయుటకు 

సాగిలపడగా, 
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పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:22 => ఆయన సముదర్తీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధికారులలో యాయీరను 

నొకడు వచిచ్, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి 

మారుక్ 7:25 => అపవితార్తమ్ పటిట్న చినన్కుమారెత్ గల యొక సతరీ ఆయననుగూరిచ్ విని, వెంటనే వచిచ్ 

ఆయన పాదములమీద పడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:12 => బరన్బాకు దుయ్పతి అనియు, పౌలు ముఖయ్పర్సంగి యైనందున 

అతనికి హెరేమ్ అనియు పేరుపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:13 => పటట్ణమునకు ఎదురుగా ఉనన్ దుయ్పతి యొకక్ పూజారి యెడల్ను 

పూదండలను దావ్రముల యొదద్కు తీసికొనివచిచ్ సమూహముతో కలిసి, బలి అరిప్ంపవలెనని 

యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 
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1 యోహాను 5:21 => చినన్పిలల్లారా, విగర్హముల జోలికిపోకుండ జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:7 => మీరు పర్తివిషయములో, అనగా విశావ్సమందును ఉపదేశమందును 

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడడ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

ఎఫెసీయులకు 5:33 => మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, 

భారయ్యైతే తన భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

లూకా 1:19 => దూత నేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబిర్యేలును; నీతో మాటలాడుటకును 

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 
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హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

1 యోహాను 5:10 => ఆ సాక్షయ్మేమనగా దేవుడు మనకు నితయ్జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము 

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 
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నిరగ్మకాండము 34:14 => ఏలయనగా వేరొక దేవునికి నమసాక్రము చేయవదుద్, ఆయన నామము 

రోషము గల యెహోవా; ఆయన రోషము గల దేవుడు.  

2 రాజులు 17:36 => ఆయన ఆజాఞ్పించిన కటట్డలను గాని విధులను గాని ధరమ్శాసత్రమును గాని 

ధరమ్మందు దేనిని గాని అనుసరింపకయు ఉనాన్రు. 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

యోహాను 4:23 => అయితే యథారథ్ముగా ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను తండిర్ని 

ఆరాధించుకాలము వచుచ్చునన్ది; అది ఇపుప్డును వచేచ్యునన్ది; తనున్ ఆరాధించువారు అటిట్వారే 

కావలెనని తండిర్ కోరుచునాన్డు (మూలభాషలో - వెదుకుచునాన్డు) 

యోహాను 4:24 => దేవుడు ఆతమ్గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను 

ఆరాధింపవలెననెను.  

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 
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లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అనగా మన 

పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరచియునాన్డు; మీరాయనను అపప్గించితిరి, 

పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశచ్యించినపుప్డు మీరు అతని యెదుట ఆయనను 

నిరాకరించితిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:17 => సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని 

నాకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

2 పేతురు 1:19 => మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి 

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 

2 పేతురు 1:20 => ఒకడు తన ఊహనుబటిట్ చెపుప్టవలన లేఖనములో ఏ పర్వచనమును పుటట్దని 

మొదట గర్హించుకొనవలెను. 
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2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:3 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 40:7 => అపుప్డు పుసత్కపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము నేను 

వచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:129 => (పే) నీ శాసనములు ఆశచ్రయ్ములు కావుననే నేను వాటిని గైకొనుచునాన్ను. 

పరమగీతము 2:9 => నా పిర్యుడు ఇఱి ఱ్వలె నునాన్డు లేడిపిలల్వలె నునాన్డు అదిగో మన గోడకు 

వెలిగా నతడు నిలుచుచునాన్డు కిటికీగుండ చూచుచునాన్డు కిటికీ కంతగుండ తొంగి చూచుచునాన్డు 

పరమగీతము 8:2 => నేను నీకు మారగ్దరిశ్నౌదును నా తలిల్యింట చేరుచ్దును నీవు నాకు 

ఉపదేశము చెపుప్దువు సంభార సమిమ్ళిత దార్కాష్రసమును నా దాడిమఫల రసమును నేను నీకితుత్ను.  

యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

దానియేలు 2:46 => అంతట రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు సాషాఠ్ంగ నమసాక్రము చేసి 

అతని పూజించి, నైవేదయ్ ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప ఆజాఞ్పించెను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 
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జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 22:30 => పునరుతాథ్నమందు ఎవరును పెండిల్ చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు; వారు 

పరలోకమందునన్ దూతలవలె ఉందురు. 

మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మారుక్ 9:4 => మరియు మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి యేసుతో మాటలాడుచుండిరి. 

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

లూకా 4:8 => అందుకు యేసు నీ దేవుడైన పర్భువునకు మొర్కిక్ ఆయనను మాతర్ము సేవింపవలెను 

అని వార్యబడి యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

యోహాను 12:41 => యెషయా ఆయన మహిమను చూచినందున ఆయననుగూరిచ్ ఈ మాటలు 

చెపెప్ను. 
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యోహాను 16:14 => ఆయన నా వాటిలోనివి తీసికొని మీకు తెలియజేయును గనుక ననున్ 

మహిమపరచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 

1 కొరిందీయులకు 2:1 => సహోదరులారా, నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వాకాచ్తురయ్ముతో గాని 

జాఞ్నాతిశయముతో గాని దేవుని మరమ్మును మీకు పర్కటించుచు వచిచ్నవాడను కాను. 

గలతీయులకు 4:6 => మరియు మీరు కుమారులై యునన్ందున నాయనా తండీర్, అని మొఱఱ్పెటుట్ 

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

1 పేతురు 3:19 => ఆతమ్ విషయములో బర్దికింపబడి, పాపముల విషయములో ఒకక్సారే 

శర్మపడెను. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

2 పేతురు 3:2 => పరిశుదధ్ పర్వకత్లచేత పూరవ్మందు పలుకబడిన మాటలను, పర్భువైన రక్షకుడు 

మీ అపొసత్లుల దావ్రా ఇచిచ్న ఆజఞ్ను మీరు జాఞ్పకము చేసికొనవలెనను విషయమును మీకు 

జాఞ్పకము చేసి, నిరమ్లమైన మీ మనసుస్లను రేపుచునాన్ను. 
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పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

వచనము 14 

పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను 

వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

పర్కటన 15:5 => అటుతరువాత నేను చూడగా, సాక్షయ్పు గుడార సంబంధమైన ఆలయము 

పరలోకమందు తెరవబడెను.  

పర్కటన 6:2 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు 

విలుల్పటుట్కొని కూరుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను; అతడు జయించుచు, 

జయించుటకు బయలువెళె ల్ను. 

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 
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పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

పర్కటన 15:5 => అటుతరువాత నేను చూడగా, సాక్షయ్పు గుడార సంబంధమైన ఆలయము 

పరలోకమందు తెరవబడెను.  

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 45:3 => శూరుడా, నీ కతిత్ మొలను కటుట్కొనుము నీ తేజసుస్ను నీ పర్భావమును 

ధరించుకొనుము. 
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కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

కీరత్నలు 45:6 => దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మైన 

దండము. 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 50:6 => దేవుడు తానే నాయ్యకరత్యై యునాన్డు. ఆకాశము ఆయన నీతిని 

తెలియజేయుచునన్ది.(సెలా.)  

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 72:3 => నీతినిబటిట్ పరవ్తములును చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 98:9 => భూమికి తీరుప్ తీరుచ్టకై నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

నాయ్యమునుబటిట్ జనములకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

Page  of 1660 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

యెషయా 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  

యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెషయా 63:2 => నీ వసత్రము ఎఱఱ్గా ఉనన్దేమి? నీ బటట్లు దార్క్షగానుగను తొర్కుక్చుండువాని 

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యెషయా 63:4 => పగతీరుచ్కొను దినము నా మనసుస్నకు వచెచ్ను విముకిత్ చేయదగిన 

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యెషయా 63:5 => నేను చూచి ఆశచ్రయ్పడితిని సహాయము చేయువాడొకడును లేకపోయెను 

ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త 

నాకాధారమాయెను.  

Page  of 1661 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 33:15 => ఆ దినములలో ఆ కాలమందే నేను దావీదునకు నీతిచిగురును 

మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి జరిగించును. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 

హెబీర్యులకు 7:2 => ఎవడు కలిసికొని అతనిని ఆశీరవ్దించెనో, యెవనికి అబార్హాము అనిన్టిలో 

పదియవ వంతు ఇచెచ్నో, ఆ షాలేము రాజును మహోనన్తుడగు దేవుని యాజకుడునైన మెలీక్సెదెకు 

నిరంతరము యాజకుడుగా ఉనాన్డు. అతని పేరుకు మొదట నీతికి రాజనియు, తరువాత సమాధానపు 

రాజనియు అరథ్మిచుచ్నటిట్ షాలేము రాజని అరథ్ము. 

నిరగ్మకాండము 15:3 => యెహోవా యుదధ్శూరుడు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

సంఖాయ్కాండము 23:24 => ఇదిగో ఆ జనము ఆడు సింహమువలె లేచును అది సింహమువలె నికిక్ 

నిలుచును అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రకత్ము తార్గువరకు పండుకొనదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:3 => కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దహించు అగిన్వలె నీ ముందర 

దాటిపోవుచునాన్డని నేడు నీవు తెలిసికొనుము. ఆయన వారిని నశింపజేసి నీ యెదుట వారిని 

కూలదోర్యును. యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవు వారిని వెళల్గొటిట్ వేగమే వారిని నశింపజేసెదవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:9 => నీ సేన శతుర్వులతో యుదధ్మునకు బయలుదేరునపుప్డు ఏ 

దుషాక్రయ్మును చేయకుండ జాగర్తత్పడవలెను. 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

యెహోషువ 11:21 => ఆ కాలమున యెహోషువ వచిచ్ మనయ్దేశములోను, అనగా హెబోర్నులోను 

దె బీ రు లో ను అ నా బు లో ను యూ దా మ నయ్ ము ల నిన్ టి లో ను ఇ శార్ యే లీ యు ల మ నయ్ 

పర్దేశములనిన్టిలోను ఉనన్ అనాకీయులను నాశనము చేసెను. యెహోషువ వారిని వారి 

పటట్ణములను నిరూమ్లము చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:2 => యెహోవా ఆ దేశమును యూదావంశసుథ్ల కిచిచ్యునాన్ను, వారు 

పోవలెనని సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 6:17 => యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న 

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను పరవ్తము అగిన్ 

గుఱఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:12 => మా దేవా, నీవు వారికి తీరుప్ తీరచ్వా? మా మీదికి వచుచ్ ఈ 

గొపప్ సైనయ్ముతో యుదధ్ము చేయుటకును మాకు శకిత్ చాలదు; ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు; 

నీవే మాకు దికుక్ అని పార్రథ్న చేసెను. 

కీరత్నలు 24:8 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌరయ్ములుగల యెహోవా యుదధ్శూరుడైన 

యెహోవా. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 
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కీరత్నలు 45:6 => దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మైన 

దండము. 

కీరత్నలు 48:10 => దేవా, నీ నామము ఎంత గొపప్దో నీ కీరిత్యు భూదిగంతములవరకు అంత 

గొపప్ది నీ కుడిచెయియ్ నీతితో నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  

కీరత్నలు 97:4 => ఆయన మెరుపులు లోకమును పర్కాశింపజేయుచునన్వి భూమి దాని చూచి 

కంపించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 110:6 => అనయ్జనులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను దేశము శవములతో నిండియుండును 

విశాల దేశముమీది పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 145:17 => యెహోవా తన మారగ్ములనిన్టిలో నీతిగలవాడు తన కిర్యలనిన్టిలో 

కృపచూపువాడు 

కీరత్నలు 149:7 => అనయ్జనులకు పర్తిదండన చేయుటకును పర్జలను శికిష్ంచుటకును 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

సామెతలు 16:12 => రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము 

సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 
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యెషయా 2:4 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనయ్జనులకు నాయ్యము తీరుచ్ను అనేక జనములకు 

తీరుప్తీరుచ్ను వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను 

సాగగొటుట్దురు జనముమీదికి జనము ఖడగ్మెతత్క యుండును యుదధ్ముచేయ నేరుచ్కొనుట ఇక 

మానివేయును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 13:4 => బహుజనులఘోషవలె కొండలలోని జనసమూహమువలన కలుగు శబద్ము 

వినుడి కూడుకొను రాజయ్ముల జనములు చేయు అలల్రిశబద్ము వినుడి సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా యుదధ్మునకై తన సేనను వూయ్హకర్మముగా ఏరప్రచుచునాన్డు 

యెషయా 25:1 => యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నేను నినున్ హెచిచ్ంచెదను నీ నామమును 

సుత్తించెదను నీవు అదుభ్తములు చేసితివి, సతయ్సవ్భావము ననుసరించి నీవు పూరవ్కాలమున చేసిన నీ 

ఆలోచనలు నెరవేరిచ్తివి 

యెషయా 40:10 => ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా పర్భువగు యెహోవా తానే 

శకిత్సంపనున్డై వచుచ్ను ఆయన ఇచుచ్ బహుమానము ఆయనయొదద్నునన్ది ఆయన చేయు 

పర్తికారము ఆయనకు ముందుగా నడచుచునన్ది.  

యెషయా 42:3 => నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార వతిత్ని ఆరప్డు 

అతడు సతయ్ము ననుసరించి నాయ్యము కనుపరచును.  

యెషయా 59:17 => నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరసాత్ర్ణముగా 

ధరించుకొనెను 
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యెషయా 66:16 => అగిన్చేతను తన ఖడగ్ముచేతను శరీరులందరితో ఆయన వాయ్జెయ్మాడును 

యెహోవాచేత అనేకులు హతులవుదురు. 

యెహెజేక్లు 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 

యెహెజేక్లు 21:27 => నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని 

సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  

యెహెజేక్లు 45:8 => అది ఇశార్యేలీయులలో అతనికి భూసావ్సథ్య్ముగా ఉండును. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

యోవేలు 3:12 => నలుదికుక్లనునన్ అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను యెహోషాపాతు లోయలో 

ఆసీనుడనగుదును; అనయ్జనులు లేచి అచచ్టికి రావలెను 

ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

మీకా 4:3 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనేక జనములకు నాయ్యము తీరుచ్ను, దూరమున నివసించు 

బలము గల అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్ను. వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ 
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యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను సాగకొటుట్దురు, జనము మీదికి జనము ఖడగ్ము ఎతత్క యుండును, 

యుధద్ముచేయ నేరుచ్కొనుట జనులు ఇక మానివేతురు. 

హబకూక్కు 3:8 => యెహోవా, నదులమీద నీకు కోపము కలిగినందుననా నదులమీద నీకు ఉగర్త 

కలిగినందుననా సముదర్ముమీద నీకు ఉగర్త కలిగినందుననా నీ గుఱఱ్ములను కటుట్కొని రక్షణారథ్మైన 

రథములమీద ఎకిక్ వచుచ్చునాన్వు?  

జెకరాయ్ 6:3 => మూడవ రథమునకు తెలల్ని గుఱఱ్ములు నాలుగవ రథమునకు చుకక్లు చుకక్లుగల 

బలమైన గుఱఱ్ములుండెను. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 8:16 => నేను ఒకక్డనైయుండక, నేనును ననున్ పంపిన తండిర్యుకూడ నునాన్ము 

గనుక నేను తీరుప్ తీరిచ్నను నా తీరుప్ సతయ్మే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:20 => మీకొరకు నియమించిన కీర్సుత్యేసును ఆయన పంపునటుల్ను మీ 

పాపములు తుడిచివేయబడు నిమితత్మును మారుమనసుస్ నొంది తిరుగుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

రోమీయులకు 9:28 => యెషయాయు ఇశార్యేలునుగూరిచ్ బిగగ్రగా పలుకుచునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 1:9 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అను తన కుమారుని సహవాసమునకు 

మిముమ్ను పిలిచిన దేవుడు నమమ్తగినవాడు. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

1 కొరిందీయులకు 15:28 => మరియు సమసత్మును ఆయనకు లోపరచబడినపుప్డు దేవుడు 

సరవ్ములో సరవ్మగు నిమితత్ము కుమారుడు తనకు సమసత్మును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

హెబీర్యులకు 1:13 => అయితే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చేయువరకు 

నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము అని దూతలలో ఎవనినిగూరిచ్యైన యెపుప్డైనను చెపెప్నా? 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 
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పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

వచనము 15 

జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప 

దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ 

తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 1:14 => ఆయన తలయు తలవెండుర్కలును తెలల్ని ఉనిన్ని పోలినవై హిమమంత 

ధవళముగా ఉండెను. ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్లవలె ఉండెను; 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 6:2 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు 

విలుల్పటుట్కొని కూరుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను; అతడు జయించుచు, 

జయించుటకు బయలువెళె ల్ను. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 
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పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

పరమగీతము 3 :11 => సీయోను కుమారెత్లారా , వేంచేయుడి కిరీటము ధరించిన 

సొలొమోనురాజును చూడుడి వివాహదినమున అతని తలిల్ అతనికి పెటిట్న కిరీటము చూడుడి ఆ 

దినము అతనికి బహు సంతోషకరము.  

యెషయా 62:3 => నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ 

మకుటముగాను ఉందువు. 

జెకరాయ్ 9:16 => నా జనులు యెహోవా దేశములో కిరీటమందలి రతన్ములవలె నునాన్రు గనుక 

కాపరి తన మందను రకిష్ంచునటుల్ వారి దేవుడైన యెహోవా ఆ దినమున వారిని రకిష్ంచును. 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

Page  of 1670 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 

పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 13:18 => యెహోవా దూత నీ వేల నాపేరు అడుగుచునాన్వు? అది చెపప్శకయ్ము 

కానిదనెను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

లూకా 10:22 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నాకు అపప్గింపబడియునన్ది; కుమారుడెవడో, తండిర్ 

తపప్ మరెవడును ఎరుగడు; తండిర్ ఎవడో, కుమారుడును కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ 

నుదేద్శించునో వాడును తపప్, మరెవడును ఎరుగడని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 11:12 => అపుప్డు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని 

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => అపుప్డు వారు రాజకుమారుని బయటికి తోడుకొనివచిచ్, 

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 

కీరత్నలు 21:3 => శేర్యసక్రమైన ఆశీరావ్దములతో నీవు అతనిని ఎదురొక్నుచునాన్వు అతని 

తలమీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచియునాన్వు. 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

జెకరాయ్ 6:11 => వారినడిగి వెండి బంగారములను తీసికొని కిరీటము చేసి పర్ధానయాజకుడును 

యెహోజాదాకు కుమారుడునైన యెహోషువ తలమీద ఉంచి 

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

వచనము 16 

రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము మీదను తొడ మీదను 

వార్యబడియునన్ది. 

పర్కటన 14:20 => ఆ దార్క్షలతొటిట్ పటట్ణమునకు వెలుపట తొర్కక్బడెను; నూరు కోసుల దూరము 

గుఱఱ్ముల కళెళ్ము మటుట్కు దార్క్షల తొటిట్లోనుండి రకత్ము పర్వహించెను. 
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కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

యెషయా 9:5 => యుదధ్పు సందడిచేయు యోధులందరి జోళుల్ను రకత్ములో పొరలింపబడిన 

వసత్రములును అగిన్లో వేయబడి దహింపబడును.  

యెషయా 34:3 => వారిలో చంపబడినవారు బయట వేయబడెదరు వారి శవములు కంపుకొటుట్ను 

వారి రకత్మువలన కొండలు కరగిపోవును. 

యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

యెషయా 34:5 => నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు 

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 

యెషయా 34:6 => యెహోవా ఖడగ్ము రకత్మయమగును అది కొర్వువ్చేత కపప్బడును 

గొఱఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటే ల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 

కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  

యెషయా 34:7 => వాటితోకూడ గురుపోతులును వృషభములును కోడెలును దిగిపోవుచునన్వి 

ఎదోమీయుల భూమి రకత్ముతో నానుచునన్ది వారి మనున్ కొర్వువ్తో బలిసియునన్ది.  

యెషయా 34:8 => అది యెహోవా పర్తిదండనచేయు దినము సీయోను వాయ్జెయ్మునుగూరిచ్న 

పర్తికార సంవతస్రము. 

యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెషయా 63:2 => నీ వసత్రము ఎఱఱ్గా ఉనన్దేమి? నీ బటట్లు దార్క్షగానుగను తొర్కుక్చుండువాని 

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 
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యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యెషయా 63:4 => పగతీరుచ్కొను దినము నా మనసుస్నకు వచెచ్ను విముకిత్ చేయదగిన 

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యెషయా 63:5 => నేను చూచి ఆశచ్రయ్పడితిని సహాయము చేయువాడొకడును లేకపోయెను 

ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త 

నాకాధారమాయెను.  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

యోహాను 1:1 => ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము 

దేవుడైయుండెను. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరుణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

1 యోహాను 1:1 => జీవవాకయ్మునుగూరిచ్నది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, మేమేది వింటిమో, 

కనున్లార ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మాచేతులు దేనిని తాకి చూచెనో, అది 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

1 యోహాను 5:7 => సాక్షయ్మిచుచ్వారు ముగుగ్రు, అనగా ఆతమ్యు, నీళుల్ను, రకత్మును, ఈ 

ముగుగ్రు ఏకీభవించియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  

కీరత్నలు 68:11 => పర్భువు మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు దానిని పర్కటించు సతరీలు గొపప్ సైనయ్ముగా 

ఉనాన్రు. 
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యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యెహెజేక్లు 30:3 => యెహోవా దినము వచెచ్ను, అది దురిద్నము, అనయ్జనులు శిక్షనొందు దినము. 

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

దానియేలు 8:11 => ఆ సైనయ్ము యొకక్ అధిపతికి విరోధముగా తనున్ హెచిచ్ంచుకొని, అనుదిన 

బలయ్రప్ణమును నిలిపివేసి ఆయన ఆలయమును పడదోర్సెను. 

మీకా 2:13 => పార్కారములు పడగొటుట్వాడు వారికి ముందుగా పోవును, వారు గుమమ్మును 

పడగొటిట్ దాని దావ్రా దాటిపోవుదురు, వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును, యెహోవా వారికి 

నాయకుడుగా ఉండును.  

మీకా 5:9 => నీ హసత్ము నీ విరోధులమీద ఎతత్బడి యుండునుగాక, నీ శతుర్వులందరు 

నశింతురుగాక. 

జెకరాయ్ 9:15 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వారిని కాపాడును గనుక వారు భకిష్ంచుచు, 

వడిసెల రాళల్ను అణగదొర్కుక్చు తార్గుచు, దార్కాష్రసము తార్గువారి వలె బొబబ్లిడుచు, బలిపశురకత్ 

పాతర్లును బలిపీఠపు మూలలును నిండునటుల్ రకత్ముతో నిండియుందురు. 

జెకరాయ్ 10:4 => వారిలోనుండి మూలరాయి పుటుట్ను, మేకును యుదధ్పువిలుల్ను వారిచేత కలుగును, 

బాధించువాడు వారిలోనుండి బయలుదేరును, 

జెకరాయ్ 10:5 => వారు యుదధ్ము చేయుచు వీధుల బురదలో శతుర్వులను తొర్కుక్ 

పరాకర్మశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడైయుండును గనుక వారు యుదధ్ము చేయగా 

గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు సిగుగ్నొందుదురు. 

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషుఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 17 

మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

పర్కటన 14:20 => ఆ దార్క్షలతొటిట్ పటట్ణమునకు వెలుపట తొర్కక్బడెను; నూరు కోసుల దూరము 

గుఱఱ్ముల కళెళ్ము మటుట్కు దార్క్షల తొటిట్లోనుండి రకత్ము పర్వహించెను. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

కీరత్నలు 68:17 => దేవుని రథములు సహసర్ములు సహసర్ సహసర్ములు పర్భువు వాటిలోనునాన్డు 

సీనాయి పరిశుదధ్మైనటుట్ ఆ కొండ పరిశుదధ్మాయెను.  

కీరత్నలు 149:6 => వారినోట దేవునికి చేయబడు ఉతాస్హసోత్తర్ములునన్వి. 
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కీరత్నలు 149:7 => అనయ్జనులకు పర్తిదండన చేయుటకును పర్జలను శికిష్ంచుటకును 

కీరత్నలు 149:8 => గొలుసులతో వారి రాజులను ఇనుప సంకెళల్తో వారి ఘనులను 

బంధించుటకును 

కీరత్నలు 149:9 => విధింపబడిన తీరుప్ వారిమీద నడుపుటకును వారిచేతిలో రెండంచులుగల 

ఖడగ్మునన్ది. ఆయన భకుత్లకందరికి ఘనత యిదే యెహోవాను సుత్తించుడి.  

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మతత్యి 26:53 => ఈ సమయమున నేను నా తండిర్ని వేడుకొనలేననియు, వేడుకొనినయెడల 

ఆయన పండెర్ండు సేనావూయ్హములకంటె ఎకుక్వ మంది దూతలను ఇపుప్డే నాకు పంపడనియు 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 
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పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

మతత్యి 28:3 => ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా 

ఉండెను. 

లేవీయకాండము 6:10 => యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు 

తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ 

బలిపీఠమునొదద్ దానిని పోసి 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

2 రాజులు 6:17 => యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న 

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను పరవ్తము అగిన్ 

గుఱఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:41 => నా దేవా, యెహోవా, బలమునకాధారమగు నీ మందసమును 

దృషిట్ంచి లెముమ్; నీ విశార్ంతి సథ్లమందు పర్వేశించుము; దేవా యెహోవా, నీ యాజకులు రక్షణ 

ధరించుకొందురుగాక; నీ భకుత్లు నీ మేలునుబటిట్ సంతోషింతురు గాక. 
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ఎజార్ 6:12 => ఏ రాజులేగాని యే జనులేగాని యీ ఆజఞ్ను భంగపరచి యెరూషలేములోనునన్ 

దేవుని మందిరమును నశింపజేయుటకై చెయియ్చాపినయెడల, తన నామమును అకక్డ ఉంచిన దేవుడు 

వారిని నశింపజేయును. దరాయ్వేషు అను నేనే యీ ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని. మరియు అది అతివేగముగా 

జరుగవలెనని వార్యించి అతడు తాకీదుగా పంపించెను. 

కీరత్నలు 68:14 => సరవ్శకుత్డు అకక్డ రాజులను చెదరగొటిట్నపుప్డు సలోమ్నుమీద హిమము 

కురిసినటాల్యెను. 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

పరమగీతము 6:4 => నా సఖీ, నీవు తిరాస్ పటట్ణమువలె సుందరమైన దానవు. యెరూషలేమంత 

సౌందరయ్వంతురాలవు టెకెక్ముల నెతిత్న సైనయ్మువలె భయము పుటిట్ంచుదానవు 

యెషయా 3:23 => చేతి అదద్ములను సనన్పునారతో చేసిన ముసుకులను పాగాలను శాలువులను 

తీసివేయును.  

యిరిమ్యా 50:42 => వారు వింటిని ఈటెను పటుట్కొని వచెచ్దరు వారు కూర్రులు జాలిపడనివారు 

వారి సవ్రము సముదర్ఘోషవలె ఉనన్ది వారు గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు బబులోను కుమారీ, ఒకడు 

యుదధ్పంకుత్లు తీరుచ్ రీతిగా వారందరు నీమీద పంకుత్లు తీరుచ్చునాన్రు.  

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

యోవేలు 3:11 => చుటుట్పటల్నునన్ అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి. యెహోవా, నీ 

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

మీకా 5:5 => ఆయన సమాధానమునకు కారకుడగును, అషూష్రు మన దేశములో చొరబడి మన 

నగరులలో పర్వేశింపగా వాని నెదిరించుటకు మేము ఏడుగురు గొఱఱ్ల కాపరులను ఎనమండుగురు 

పర్ధానులను నియమింతుము. 
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హబకూక్కు 3:8 => యెహోవా, నదులమీద నీకు కోపము కలిగినందుననా నదులమీద నీకు ఉగర్త 

కలిగినందుననా సముదర్ముమీద నీకు ఉగర్త కలిగినందుననా నీ గుఱఱ్ములను కటుట్కొని రక్షణారథ్మైన 

రథములమీద ఎకిక్ వచుచ్చునాన్వు?  

లూకా 20:43 => పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను. అని కీరత్నల గర్ంథములో దావీదే చెపిప్యునాన్డు. 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరుహ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 6:2 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు 

విలుల్పటుట్కొని కూరుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను; అతడు జయించుచు, 

జయించుటకు బయలువెళె ల్ను. 

వచనము 18 

అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును సహసార్ధిపతుల మాంసమును 

బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద కూరుచ్ండువారి మాంసమును, 

సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి యొకక్ మాంసమును తినుటకై 

దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 2:12 => పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము వాడియైన రెండంచులు 

గల ఖడగ్ము గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 
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యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

పర్కటన 2:27 => అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె 

పగులగొటట్బడుదురు; 

పర్కటన 12:5 => సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె 

కనగా, ఆమె శిశువు దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 

పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

పర్కటన 14:19 => కాగా ఆ దూత తన కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనునన్ దార్క్షపండల్ను 

కోసి, దేవుని కోపమను దార్క్షల పెదద్ తొటిట్లో వేసెను 

పర్కటన 14:20 => ఆ దార్క్షలతొటిట్ పటట్ణమునకు వెలుపట తొర్కక్బడెను; నూరు కోసుల దూరము 

గుఱఱ్ముల కళెళ్ము మటుట్కు దార్క్షల తొటిట్లోనుండి రకత్ము పర్వహించెను. 
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యెషయా 63:2 => నీ వసత్రము ఎఱఱ్గా ఉనన్దేమి? నీ బటట్లు దార్క్షగానుగను తొర్కుక్చుండువాని 

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యెషయా 63:4 => పగతీరుచ్కొను దినము నా మనసుస్నకు వచెచ్ను విముకిత్ చేయదగిన 

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యెషయా 63:5 => నేను చూచి ఆశచ్రయ్పడితిని సహాయము చేయువాడొకడును లేకపోయెను 

ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త 

నాకాధారమాయెను.  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 21:20 => వారే కనున్లార తమ నాశనమును చూతురుగాక సరవ్శకుత్డగు దేవుని కోపాగిన్ని 

వారు తార్గుదురుగాక. తమ జీవితకాలము సమాపత్మైన తరువాత 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 9:5 => నీవు అనయ్జనులను గదిద్ంచియునాన్వు, దుషుట్లను నశింపజేసియునాన్వు వారి పేరు 

ఎనన్టికి నుండకుండ తుడుపుపెటిట్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 9:19 => యెహోవా లెముమ్, నరులు పర్బలకపోవుదురు గాక నీ సనిన్ధిని జనములు తీరుప్ 

పొందుదురు గాక. 

కీరత్నలు 21:8 => నీ హసత్ము నీ శతుర్వులందరిని చికిక్ంచుకొనును నీ దకిష్ణహసత్ము నినున్ 

దేవ్షించువారిని చికిక్ంచుకొనును. 
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కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 45:3 => శూరుడా, నీ కతిత్ మొలను కటుట్కొనుము నీ తేజసుస్ను నీ పర్భావమును 

ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 57:4 => నా పార్ణము సింహములమధయ్ నునన్ది కోపోదేర్కుల మధయ్ను నేను 

పండుకొనుచునాన్ను వారి దంతములు శూలములు అవి అంబులువారి నాలుక వాడిగల కతిత్.  

కీరత్నలు 60:12 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

యెషయా 10:26 => ఓరేబు బండయొదద్ మిదాయ్నును హతము చేసినటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా తన కొరడాలను వానిమీద ఆడించును. ఆయన దండము సముదర్మువరకు వచుచ్ను 

ఐగుపీత్యులు దండమెతిత్నటుల్ ఆయన దానినెతుత్ను.  

యెషయా 34:2 => యెహోవా కోపము సమసత్ జనములమీదికి వచుచ్చునన్ది వారి సరవ్ 

సైనయ్ములమీద ఆయన కోర్ధము వచుచ్చునన్ది ఆయన వారిని శపించి వధకు అపప్గించెను. 

యెషయా 49:2 => నా నోరు వాడిగల ఖడగ్ముగా ఆయన చేసియునాన్డు తనచేతి నీడలో ననున్ 

దాచియునాన్డు ననున్ మెరుగుపెటిట్న అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెటిట్యునాన్డు.  

యెషయా 59:18 => పర్తిదండనను వసత్రముగా వేసికొనెను ఆసకిత్ని పైవసత్రముగా ధరించుకొనెను 

వారి కిర్యలనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన శతుర్వులకు రౌదర్ము చూపును తన విరోధులకు 

పర్తికారము చేయును దీవ్పసుథ్లకు పర్తికారము చేయును.  

యిరిమ్యా 25:30 => కాబటిట్ నీవు ఈ మాటలనిన్టిని వారికి పర్కటించి, ఈలాగు చెపప్వలెను ఉనన్త 

సథ్లములోనుండి యెహోవా గరిజ్ంచుచునాన్డు, తన పరిశుదాధ్లయములోనుండి తన సవ్రమును 

వినిపించుచునాన్డు, తన మంద మేయు సథ్లమునకు విరోధముగా గరిజ్ంచుచునాన్డు, దార్క్షగానుగను 

తొర్కుక్వారివలె అరచుచు ఆయన భూలోక నివాసులకందరికి విరోధముగా ఆరభ్టించుచునాన్డు.  
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యిరిమ్యా 50:26 => నలుదికుక్లనుండి వచిచ్ దానిమీద పడుడి దాని ధానయ్పుకొటల్ను విపుప్డి కసవు 

కుపప్లువేసినటుల్ దానిని కుపప్లువేయుడి శేషమేమియు లేకుండ నాశనము చేయుడి  

విలాపవాకయ్ములు 1:15 => నేను చూచుచుండగా పర్భువు నా బలాఢుయ్లనందరిని కొటిట్వేసెను నా 

యౌవనులను అణగదొర్కక్వలెనని ఆయన నామీద నియామకకూటము కూడను చాటించెను. 

యెహోవా కనయ్కయైన యూదాకుమారిని దార్క్షగానుగలో వేసి తొర్కిక్యునాన్డు.  

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

జెకరాయ్ 9:13 => యూదావారిని నాకు విలుల్గా వంచుచునాన్ను, ఎఫార్యిము వారిని బాణములుగా 

చేయుచునాన్ను. సీయోనూ, నీ కుమారులను రేపుచునాన్ను, శూరుడు ఖడగ్ము పర్యోగించునటుల్ నేను 

నినున్ పర్యోగింతును. గేర్కీయులారా, సీయోను కుమారులను మీమీదికి రేపుచునాన్ను. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

యోహాను 8:7 => వారాయనను పటుట్వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలయెతిత్ చూచి మీలో 

పాపము లేనివాడు మొటట్మొదట ఆమెమీద రాయి వేయవచుచ్నని వారితో చెపిప్ 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  
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పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 6:16 => బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 14:19 => కాగా ఆ దూత తన కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనునన్ దార్క్షపండల్ను 

కోసి, దేవుని కోపమను దార్క్షల పెదద్ తొటిట్లో వేసెను 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

Page  of 1685 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

వచనము 19 

మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము చేయుటకై ఆ 

కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

సామెతలు 8:16 => నావలన అధిపతులును లోకములోని ఘనులైన నాయ్యాధిపతులందరును 

పర్భుతవ్ము చేయుదురు. 
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దానియేలు 2:47 => మరియు రాజు ఈ మరమ్మును బయలుపరచుటకు నీవు సమరుథ్డవైతివే; నీ 

దేవుడు దేవతలకు దేవుడును రాజులకు పర్భువును మరమ్ములు బయలుపరచువాడునై యునాన్డని 

దానియేలునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

1 తిమోతి 6:15 => శీర్మంతుడును అదివ్తీయుడునగు సరావ్ధిపతి యుకత్కాలములయందు ఆ 

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

సంఖాయ్కాండము 24:7 => నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు 

జలములయొదద్ నివసించును అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము 

అధికమైనదగును. 

సంఖాయ్కాండము 24:19 => యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని 

శేషమును నశింపజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 
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యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని ఫిలిషీత్యుల దేశమువరకును ఐగుపుత్ 

సరిహదుద్వరకును ఉండు రాజులందరి పైని అతడు ఏలుబడి చేసెను. 

ఎజార్ 7:12 => రాజైన అరత్హషసత్, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రమందు శాసిత్యు యాజకుడునైన 

ఎజార్కు కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యోబు 12:18 => రాజుల అధికారమును ఆయన కొటిట్వేయును వారి నడుములకు గొలుసులు 

కటుట్ను. 

కీరత్నలు 89:27 => కావున నేను అతని నా జేయ్షఠ్కుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో 

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

కీరత్నలు 98:6 => బూరలతోను కొముమ్ల నాదముతోను రాజైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషధవ్ని 

చేయుడి. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 136:3 => పర్భువుల పర్భువునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును.  

కీరత్నలు 145:1 => రాజవైన నా దేవా, నినున్ ఘనపరచెదను. నీ నామమును నితయ్ము 

సనున్తించెదను 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  
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యెషయా 33:22 => యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి యెహోవా మన శాసనకరత్ యెహోవా మన 

రాజు ఆయన మనలను రకిష్ంచును. 

యిరిమ్యా 12:12 => పాడుచేయువారు అరణయ్మందలి చెటుల్లేని మెటట్లనిన్టిమీదికి వచుచ్చునాన్రు; 

దేశముయొకక్ యీ కొననుండి ఆ కొనవరకు యెహోవా ఖడగ్ము తిరుగుచు హతము చేయుచునన్ది; 

శరీరులకు కేష్మమేమియు లేదు. 

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 48:15 => మోయాబు పాడైపోవుచునన్ది శతుర్వులు దాని పటట్ణములలో 

చొరబడుచునాన్రు వారి యౌవనులలో శేర్షుఠ్లు వధకు పోవుచునాన్రు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అను పేరుగల రాజు సెలవిచిచ్నమాట యిదే.  

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 
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దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

జెఫనాయ్ 3:15 => తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ శతుర్వులను 

ఆయన వెళల్గొటిట్యునాన్డు; ఇశార్యేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధయ్ ఉనాన్డు, ఇక మీదట మీకు 

అపాయము సంభవింపదు. 

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

యోహాను 3:31 => పైనుండి వచుచ్వాడు అందరికి పైనునన్వాడు; భూమినుండి వచుచ్వాడు 

భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచుచ్వాడు 

అందరికి పైగానుండి 
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యోహాను 4:1 => యోహానుకంటె యేసు ఎకుక్వమందిని శిషుయ్లనుగా చేసికొని వారికి 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ సంగతి పరిసయుయ్లు వినిరని పర్భువునకు తెలిసినపప్డు 

యోహాను 12:13 => ఖరూ జ్రపుమటట్లు పటుట్కొని ఆయనను ఎదురొక్నబోయి జయము, పర్భువు 

పేరట వచుచ్చునన్ ఇశార్యేలు రాజు సుత్తింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 
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1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

వచనము 20 

అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను వేయించుకొనిన వారిని ఆ 

మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు 

గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 8:13 => మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధయ్మున ఒక పకిష్ రాజు ఎగురుచు--బూరలు 

ఊదబోవుచునన్ ముగుగ్రు దూతల బూరల శబద్ములనుబటిట్ భూనివాసులకు అయోయ్, అయోయ్, అయోయ్, 

అని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

యెషయా 34:1 => రాషట్రములారా, నాయొదద్కు వచిచ్ వినుడి జనములారా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుడి 

భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దానిలో పుటిట్నదంతయు వినును గాక. 

యెషయా 34:2 => యెహోవా కోపము సమసత్ జనములమీదికి వచుచ్చునన్ది వారి సరవ్ 

సైనయ్ములమీద ఆయన కోర్ధము వచుచ్చునన్ది ఆయన వారిని శపించి వధకు అపప్గించెను. 

యెషయా 34:3 => వారిలో చంపబడినవారు బయట వేయబడెదరు వారి శవములు కంపుకొటుట్ను 

వారి రకత్మువలన కొండలు కరగిపోవును. 
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యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

యెషయా 34:5 => నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు 

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 

యెషయా 34:6 => యెహోవా ఖడగ్ము రకత్మయమగును అది కొర్వువ్చేత కపప్బడును 

గొఱఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటే ల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 

కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  

యెషయా 34:7 => వాటితోకూడ గురుపోతులును వృషభములును కోడెలును దిగిపోవుచునన్వి 

ఎదోమీయుల భూమి రకత్ముతో నానుచునన్ది వారి మనున్ కొర్వువ్తో బలిసియునన్ది.  

యెషయా 34:8 => అది యెహోవా పర్తిదండనచేయు దినము సీయోను వాయ్జెయ్మునుగూరిచ్న 

పర్తికార సంవతస్రము. 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

యెషయా 56:9 => పొలములోని సమసత్ జంతువులారా, అడవిలోని సమసత్ మృగములారా, 

భకిష్ంచుటకు రండి. 

యిరిమ్యా 12:9 => నా సావ్సథ్య్ము నాకు పొడల పొడల కూర్రపకిష్ ఆయెనా? కూర్రపకుష్లు 

దానిచుటుట్ కూడుచునన్వా? రండి అడవిజంతువులనిన్టిని పోగుచేయుడి; మింగివేయుటకై అవి 

రావలెను. 

యెహెజేక్లు 39:17 => నరపుతుర్డా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సకలజాతుల 

పకుష్లకును భూమృగములకనిన్టికిని యీ సమాచారము తెలియజేయుము నేను మీ కొరకు వధించు 

బలికి నలుదికుక్లనుండి కూడి రండి; ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నొక గొపప్ బలి జరుగును, 

మీరు మాంసము తిందురు రకత్ము తార్గుదురు;  
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యెహెజేక్లు 39:18 => బలాఢుయ్ల మాంసము తిందురు, భూపతుల రకత్మును, బాషానులో కొర్వివ్న 

పొటే ల్ళల్ యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ల యొకక్యు మేకలయొకక్యు కోడెలయొకక్యు రకత్ము తార్గుదురు. 

యెహెజేక్లు 39:19 => నేను మీ కొరకు బలి వధింపబోవుచునాన్ను, మీరు కడుపార కొర్వువ్ 

తిందురు, మతుత్ కలుగునంతగా రకత్ము తార్గుదురు. 

యెహెజేక్లు 39:20 => నే నేరప్రచిన పంకిత్ని కూరుచ్ండి గుఱఱ్ములను రౌతులను బలాఢుయ్లను 

ఆయుధసుథ్లను మీరు కడుపార భకిష్ంతురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహోషువ 8:29 => యెహోషువ హాయి రాజును సాయంకాలము వరకు మార్నుమీద 

వేర్లాడదీసెను. పొర్దుద్ గుర్ంకుచునన్పుప్డు సెలవియయ్గా జనులు వాని శవమును మార్నుమీదనుండి 

దించి ఆ పురదావ్రము నెదుట దాని పడవేసి దానిమీద పెదద్ రాళల్కుపప్ వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది. 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

1 రాజులు 14:11 => పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుకక్లు 

తినును ; బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును ; యెహోవా 

మాటయిచిచ్యునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 63:10 => బలమైన ఖడగ్మునకు అపప్గింపబడుదురు నకక్లపాలగుదురు. 
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కీరత్నలు 68:12 => సేనల రాజులు పారిపోయెదరు పారిపోయెదరు ఇంట నిలిచినది దోపుడుసొముమ్ 

పంచుకొనును. 

కీరత్నలు 68:23 => వారి రకత్ములో నీవు నీ పాదము ముంచుదువు నీ శతుర్వులు నీ కుకక్ల 

నాలుకలకు భాగమగుదురు. 

కీరత్నలు 76:12 => అధికారుల పొగరును ఆయన అణచివేయువాడు భూరాజులకు ఆయన 

భీకరుడు. 

యెషయా 13:9 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది. దేశమును పాడుచేయుటకును పాపులను 

బొతిత్గా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుటకును కూర్రమైన ఉగర్తతోను పర్చండమైన కోపముతోను 

అది వచుచ్ను.  

యెషయా 18:6 => అవి కొండలలోని కూర్రపకుష్లకును భూమిమీదనునన్ మృగములకును 

విడువబడును వేసవికాలమున కూర్రపకుష్లును శీతకాలమున భూమిమీదనునన్ మృగములును వాటిని 

తినును.  

యెషయా 29:2 => నేను అరీయేలును బాధింపగా దుఃఖమును విలాపమును కలుగును అందుచేత 

అది నిజముగా నాకు అగిన్గుండమగును.  

యెషయా 34:6 => యెహోవా ఖడగ్ము రకత్మయమగును అది కొర్వువ్చేత కపప్బడును 

గొఱఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటే ల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 

కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  

యెషయా 43:17 => రథమును గుఱఱ్మును సేనను శూరులను నడిపించువాడునగు యెహోవా 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. వారందరు ఏకముగా పండుకొని లేవకయుందురు వారు లయమై 

జనుపనారవలె ఆరిపోయిరి.  

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  
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యిరిమ్యా 7:33 => ఈ జనుల శవములు ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారమగును, 

వాటిని తోలివేయువాడు లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 15:3 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే చంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు, 

తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల 

బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 16:4 => వారు ఘోరమైన మరణము నొందెదరు; వారినిగూరిచ్ రోదనము చేయబడదు, 

వారు పాతిపెటట్బడక భూమిమీద పెంటవలె పడి యుండెదరు, వారు ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను 

నశించెదరు; వారి శవములు ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారముగా ఉండును. 

యిరిమ్యా 25:33 => ఆ దినమున యెహోవాచేత హతులైన వారు ఈ దేశముయొకక్ యీ దిశనుండి 

ఆ దిశవరకు కనబడుదురు. ఎవరును వారినిగూరిచ్ అంగలారచ్రు, వారిని సమకూరచ్రు, పాతిపెటట్రు, 

పెంటవలె వారి శవములు నేలమీద పడియుండును. 

యిరిమ్యా 34:20 => వారి శతుర్వులచేతికిని వారి పార్ణము తీయజూచువారి చేతికిని వారి 

నపప్గించుచునాన్ను, వారి కళేబరములు ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగములకును ఆహారముగా 

నుండును. 

యిరిమ్యా 46:10 => ఇది పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవాకు పగతీరుచ్ దినము. 

ఆయన తన శతుర్వులకు పర్తిదండన చేయును ఖడగ్ము కడుపార తినును, అది తనివితీర రకత్ము 

తార్గును. ఉతత్ర దేశములో యూఫర్టీసు నదియొదద్ పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

బలి జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 50:27 => దాని యెడల్నిన్టిని వధించుడి అవి వధకు పోవలెను అయోయ్, వారికి శర్మ వారి 

దినము ఆసనన్మాయెను వారి దండనకాలము వచెచ్ను.  

యెహెజేక్లు 29:5 => నినున్ను నైలునది చేపలనిన్టిని అరణయ్ములో పారబోసెదను, ఎతుత్వాడును 

కూరుచ్వాడును లేక నీవు తెరపనేలమీద పడుదువు, అడవిమృగములకును ఆకాశపకుష్లకును 

ఆహారముగా నిచెచ్దను. 
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యెహెజేక్లు 31:13 => పడిపోయిన అతని మోడుమీద ఆకాశపకుష్లనిన్యు దిగి వార్లును, అతని 

కొమమ్లమీద భూజంతువులనిన్యు పడును. 

యెహెజేక్లు 32:4 => నేను నినున్ నేల పడవేసి తెరపనేలమీద పారవేసెదను, ఆకాశపకుష్లనిన్యు 

నీమీద వార్లునటుల్చేసి నీవలన భూజంతువులనిన్టిని కడుపార తిననిచెచ్దను, 

యెహెజేక్లు 39:4 => నీవును నీ సైనయ్మును నీతోనునన్ జనులందరును ఇశార్యేలు 

పరవ్తములమీద కూలుదురు, నానా విధమైన కూర్ర పకుష్లకును దుషట్ మృగములకును ఆహారముగా 

నినున్ ఇచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 39:18 => బలాఢుయ్ల మాంసము తిందురు, భూపతుల రకత్మును, బాషానులో కొర్వివ్న 

పొటే ల్ళల్ యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ల యొకక్యు మేకలయొకక్యు కోడెలయొకక్యు రకత్ము తార్గుదురు. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

మీకా 4:3 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనేక జనములకు నాయ్యము తీరుచ్ను, దూరమున నివసించు 

బలము గల అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్ను. వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ 

యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను సాగకొటుట్దురు, జనము మీదికి జనము ఖడగ్ము ఎతత్క యుండును, 

యుధద్ముచేయ నేరుచ్కొనుట జనులు ఇక మానివేతురు. 

జెఫనాయ్ 1:7 => పర్భువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి 

సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా సనిన్ ధిని 

మౌనముగా నుండుడి. 

జెఫనాయ్ 3:8 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్ వాకుక్ ఏదనగా నాకొరకు కనిపెటుట్డి, నేను లేచి యెర 

పటుట్కొను దినము కొరకు కనిపెటిట్యుండుడి, నా ఉగర్తను నాకోపాగిన్ అంతటిని వారిమీద 

కుమమ్రించుటకై అనయ్జనులను పోగు చేయుటకును గుంపులు గుంపులుగా రాజయ్ములను 

సమకూరుచ్టకును నేను నిశచ్యించుకొంటిని; నా రోషాగిన్చేత భూమియంతయు కాలిపోవును.  
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జెఫనాయ్ 3:19 => ఆ కాలమున నినున్ హింసపెటుట్వారినందరిని నేను శికిష్ంతును, కుంటుచు 

నడుచువారిని నేను రకిష్ంతును, చెదరగొటట్బడినవారిని సమకూరుచ్దును, ఏ యే దేశములలో వారు 

అవమానము నొందిరో అకక్డనెలల్ నేను వారికి ఖాయ్తిని మంచి పేరును కలుగజేసెదను,  

జెకరాయ్ 10:5 => వారు యుదధ్ము చేయుచు వీధుల బురదలో శతుర్వులను తొర్కుక్ 

పరాకర్మశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడైయుండును గనుక వారు యుదధ్ము చేయగా 

గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు సిగుగ్నొందుదురు. 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

లూకా 17:37 => ఆయన పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లును పోగవునని వారితో చెపెప్ను. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

వచనము 21 

కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత వధింపబడిరి; వారి 

మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26 => నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును 

ఆహారమగును; వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 
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1 సమూయేలు 17:44 => నా దగగ్రకు రముమ్, నీ మాంసమును ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగముల 

కును ఇచిచ్వేతునని ఆ ఫిలిషీత్ యుడు దావీదుతో అనగా 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 110:6 => అనయ్జనులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను దేశము శవములతో నిండియుండును 

విశాల దేశముమీది పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను.  

యిరిమ్యా 7:33 => ఈ జనుల శవములు ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారమగును, 

వాటిని తోలివేయువాడు లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 16:4 => వారు ఘోరమైన మరణము నొందెదరు; వారినిగూరిచ్ రోదనము చేయబడదు, 

వారు పాతిపెటట్బడక భూమిమీద పెంటవలె పడి యుండెదరు, వారు ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను 

నశించెదరు; వారి శవములు ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారముగా ఉండును. 

యిరిమ్యా 19:7 => తమ శతుర్వుల యెదుట ఖడగ్ముచేతను, తమ పార్ణములనుతీయ 

వెదకువారిచేతను వారిని కూలజేసి, ఆకాశ పకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారముగా వారి 

కళేబరములను ఇచిచ్, ఈ సథ్లములోనే యూదావారి ఆలోచనను యెరూషలేమువారి ఆలోచనను నేను 

వయ్రథ్ము చేసెదను. 

యిరిమ్యా 34:20 => వారి శతుర్వులచేతికిని వారి పార్ణము తీయజూచువారి చేతికిని వారి 

నపప్గించుచునాన్ను, వారి కళేబరములు ఆకాశ పకుష్లకును భూమృగములకును ఆహారముగా 

నుండును. 

యెహెజేక్లు 29:5 => నినున్ను నైలునది చేపలనిన్టిని అరణయ్ములో పారబోసెదను, ఎతుత్వాడును 

కూరుచ్వాడును లేక నీవు తెరపనేలమీద పడుదువు, అడవిమృగములకును ఆకాశపకుష్లకును 

ఆహారముగా నిచెచ్దను. 
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యెహెజేక్లు 39:18 => బలాఢుయ్ల మాంసము తిందురు, భూపతుల రకత్మును, బాషానులో కొర్వివ్న 

పొటే ల్ళల్ యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ల యొకక్యు మేకలయొకక్యు కోడెలయొకక్యు రకత్ము తార్గుదురు. 

యెహెజేక్లు 39:19 => నేను మీ కొరకు బలి వధింపబోవుచునాన్ను, మీరు కడుపార కొర్వువ్ 

తిందురు, మతుత్ కలుగునంతగా రకత్ము తార్గుదురు. 

యెహెజేక్లు 39:20 => నే నేరప్రచిన పంకిత్ని కూరుచ్ండి గుఱఱ్ములను రౌతులను బలాఢుయ్లను 

ఆయుధసుథ్లను మీరు కడుపార భకిష్ంతురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 24:28 => పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లు పోగవును. 

లూకా 17:37 => ఆయన పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లును పోగవునని వారితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషుఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

ఆదికాండము 49:11 => దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ 

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:17 => వీరు, అనగా హీతీత్యులు అమోరీయులు కనానీయులు 

పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులనువారు తమ తమ దేవతల విషయమై చేసిన సమసత్ 

హేయకృతయ్ములరీతిగా మీరు చేసి, 

యెహోషువ 8:29 => యెహోషువ హాయి రాజును సాయంకాలము వరకు మార్నుమీద 

వేర్లాడదీసెను. పొర్దుద్ గుర్ంకుచునన్పుప్డు సెలవియయ్గా జనులు వాని శవమును మార్నుమీదనుండి 

దించి ఆ పురదావ్రము నెదుట దాని పడవేసి దానిమీద పెదద్ రాళల్కుపప్ వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది. 

1 రాజులు 14:11 => పటట్ణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుకక్లు 

తినును ; బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపకుష్లు తినును ; యెహోవా 

మాటయిచిచ్యునాన్డు. 
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1 రాజులు 21:24 => పటట్ణమందు చచుచ్ అహాబు సంబంధికులను కుకక్లు తినివేయును; బయటి 

భూములలో చచుచ్వారిని ఆకాశపకుష్లు తినివేయును అని చెపెప్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

కీరత్నలు 63:10 => బలమైన ఖడగ్మునకు అపప్గింపబడుదురు నకక్లపాలగుదురు. 

కీరత్ నలు 1 0 7 : 4 0 = > రాజులను తృణీకరించుచు తోర్వలేని యెడారిలో వారిని 

తిరుగులాడజేయువాడు. 

యెషయా 18:6 => అవి కొండలలోని కూర్రపకుష్లకును భూమిమీదనునన్ మృగములకును 

విడువబడును వేసవికాలమున కూర్రపకుష్లును శీతకాలమున భూమిమీదనునన్ మృగములును వాటిని 

తినును.  

యెషయా 24:21 => ఆ దినమున యెహోవా ఉనన్త సథ్లమందునన్ ఉనన్త సథ్ల సమూహమును 

భూమిమీదనునన్ భూరాజులను దండించును 

యెషయా 25:11 => ఈతగాండుర్ ఈదుటకు తమచేతులను చాపునటుల్ వారు దాని మధయ్ను 

తమచేతులను చాపుదురు వారెనిన్ తంతర్ములు పనిన్నను యెహోవా వారి గరవ్మును అణచివేయును.  

యెషయా 29:2 => నేను అరీయేలును బాధింపగా దుఃఖమును విలాపమును కలుగును అందుచేత 

అది నిజముగా నాకు అగిన్గుండమగును.  

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యెషయా 34:6 => యెహోవా ఖడగ్ము రకత్మయమగును అది కొర్వువ్చేత కపప్బడును 

గొఱఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటే ల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 
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కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  

యెషయా 40:23 => రాజులను ఆయన లేకుండ చేయును భూమియొకక్ నాయ్యాధిపతులను 

మాయాసవ్రూపులుగా చేయును. 

యెషయా 56:9 => పొలములోని సమసత్ జంతువులారా, అడవిలోని సమసత్ మృగములారా, 

భకిష్ంచుటకు రండి. 

యిరిమ్యా 12:9 => నా సావ్సథ్య్ము నాకు పొడల పొడల కూర్రపకిష్ ఆయెనా? కూర్రపకుష్లు 

దానిచుటుట్ కూడుచునన్వా? రండి అడవిజంతువులనిన్టిని పోగుచేయుడి; మింగివేయుటకై అవి 

రావలెను. 

యిరిమ్యా 15:3 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే చంపుటకు ఖడగ్ము, చీలుచ్టకు కుకక్లు, 

తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపకుష్లు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల 

బాధలు వారికి నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 50:30 => కావున ఆ దినమున దాని యౌవనసుథ్లు దాని వీధులలో కూలుదురు దాని 

యోధులందరు తుడిచివేయబడుదురు ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 51:21 => నీవలన గుఱఱ్ములను రౌతులను విరుగగొటుట్చునాన్ను. నీవలన రథములను 

వాటి నెకిక్నవారిని విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 30:11 => జనములలో భయంకరులగు తన జనులను తోడుకొని ఆ దేశమును 

లయపరుచుటకు అతడు వచుచ్ను, ఐగుపీత్యులను చంపుటకై వారు తమ ఖడగ్ములను ఒరదీసి 

హతమైన వారితో దేశమును నింపెదరు. 

యెహెజేక్లు 31:13 => పడిపోయిన అతని మోడుమీద ఆకాశపకుష్లనిన్యు దిగి వార్లును, అతని 

కొమమ్లమీద భూజంతువులనిన్యు పడును. 

యెహెజేక్లు 32:4 => నేను నినున్ నేల పడవేసి తెరపనేలమీద పారవేసెదను, ఆకాశపకుష్లనిన్యు 

నీమీద వార్లునటుల్చేసి నీవలన భూజంతువులనిన్టిని కడుపార తిననిచెచ్దను, 
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యెహెజేక్లు 39:17 => నరపుతుర్డా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సకలజాతుల 

పకుష్లకును భూమృగములకనిన్టికిని యీ సమాచారము తెలియజేయుము నేను మీ కొరకు వధించు 

బలికి నలుదికుక్లనుండి కూడి రండి; ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నొక గొపప్ బలి జరుగును, 

మీరు మాంసము తిందురు రకత్ము తార్గుదురు;  

యెహెజేక్లు 39:20 => నే నేరప్రచిన పంకిత్ని కూరుచ్ండి గుఱఱ్ములను రౌతులను బలాఢుయ్లను 

ఆయుధసుథ్లను మీరు కడుపార భకిష్ంతురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

జెఫనాయ్ 1:7 => పర్భువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి 

సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా సనిన్ ధిని 

మౌనముగా నుండుడి. 

మారుక్ 9:3 => అంతలో ఆయన వసత్రములు పర్కాశమానమైనవియు మిగుల తెలల్నివియు ఆయెను; 

లోకమందు ఏ చాకలియును అంత తెలల్గా చలువచేయలేడు. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

Page  of 1703 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

 

పర్కటన 

అధాయ్యము 20	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక దేవదూత 

పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 
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పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:9 => ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 
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పర్కటన 18:9 => దానితో వయ్భిచారము చేసి సుఖభోగములను అనుభవించిన భూరాజులు దాని 

బాధ చూచి భయాకార్ంతులై దూరమున నిలువబడి దాని దహనధూమమును చూచునపుప్డు 

యెహెజేక్లు 38:8 => చాలదినములైన తరువాత నీవు శిక్షనొందుదువు; సంవతస్రముల అంతములో 

నీవు ఖడగ్మునుండి తపిప్ంచుకొని, ఆ యా జనములలో చెదరిపోయి యెడతెగక పాడుగా ఉనన్ 

ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నివసించుటకై మరల సమకూరచ్బడిన జనులయొదద్కును, ఆ యా 

జనులలోనుండి రపిప్ంచబడి నిరభ్యముగా నివసించు జనులందరియొదద్కును నీవు వచెచ్దవు.  

యెహెజేక్లు 38:9 => గాలి వాన వచిచ్నటుల్ను మేఘము కమిమ్నటుల్ను నీవు దేశముమీదికి వచెచ్దవు, 

నీవును నీ సైనయ్మును నీతోకూడిన బహు జనమును దేశముమీద వాయ్పింతురు. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

యెహెజేక్లు 38:11 => నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని 

గార్మములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కారములును అడడ్గడియలును గవునులునులేని 

దేశముమీదికి పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 

యెహెజేక్లు 38:12 => వారిని దోచుకొని కొలల్సొముమ్గా పటుట్కొనుటకై, పూరవ్ము పాడై మరల 

నివసింపబడిన సథ్లములమీదికి తిరిగిపోయెదను, ఆ యా జనములలోనుండి సమకూరచ్బడి, 

పశువులును సరకులును గలిగి, భూమి నటట్నడుమ నివసించు జనులమీదికి తిరిగిపోయెదను. 

యెహెజేక్లు 38:13 => సెబావారును దదానువారును తరీ ష్షు వరత్కులును కొదమసింహముల 

వంటివారైన దానివారందరును నినున్ చూచి సొముమ్ దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? దోపు దోచుకొనుటకు 

సైనయ్ము సమకూరిచ్తివా? బహుగా దోపు దోచుకొని, వెండి బంగారములను పశువులను సరకులను 

పటుట్కొని పోవుటకు చాల దోపుడు దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? అని నినన్డుగుదురు. 

యెహెజేక్లు 38:14 => కాగా నరపుతుర్డా, పర్వచనమెతిత్ గోగుతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నీవు 

తెలిసికొందువుగదా? 
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యెహెజేక్లు 38:15 => ఉతత్రదికుక్న దూరముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి నీవును నీతోకూడ 

జనములనేకములును గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్ముగా కూడివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 38:16 => మేఘము భూమిని కమిమ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద పడెదరు; 

అంతయ్దినములందు అది సంభవించును, అనయ్జనులు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ నినున్బటిట్ వారి యెదుట 

ననున్ నేను పరిశుదధ్ పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా దేశముమీదికి నినున్ రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 38:17 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నినున్ వారిమీదికి రపిప్ంచెదనని 

పూరవ్మందు ఏటేట పర్వచించుచు వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లైన నా సేవకులదావ్రా నేను 

సెలవిచిచ్నమాట నినున్గూరిచ్నదే గదా? 

యెహెజేక్లు 38:18 => ఆ దినమున, గోగు ఇశార్యేలీయుల దేశముమీదికి రాబోవు ఆ దినమున, 

నా కోపము బహుగా రగులుకొనును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 
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దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

దానియేలు 11:41 => అతడు ఆనందదేశమున పర్వేశించుటవలన అనేకులు కూలుదురు గాని 

ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులలో ముఖుయ్లును అతనిచేతిలోనుండి 

తపిప్ంచుకొనెదరు. 

దానియేలు 11:42 => అతడు ఇతర దేశముల మీదికి తన సేన నంపించును; ఐగుపుత్ సహా 

తపిప్ంచుకొననేరదు. 

దానియేలు 11:43 => అతడు విలువగల సమసత్ బంగారు వెండి వసుత్వులను ఐగుపుత్ యొకక్ 

విలువగల వసుత్వులనిన్టిని వశపరచుకొని, లుబీయులను కూషీయులను తనకు పాదసేవకులుగా 

చేయును. 

దానియేలు 11:44 => అంతట తూరుప్నుండియు ఉతత్రమునుండియు వరత్మానములు వచిచ్ యతని 

కలతపరచును గనుక అతాయ్గర్హము కలిగి అనేకులను పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును 

అతడు బయలుదేరును. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 
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యోవేలు 3:9 => అనయ్జనులకు ఈ సమాచారము పర్కటన చేయుడి యుదధ్ము పర్తిషిఠ్ంచుడి, 

బలాఢుయ్లను రేపుడి, యోధులందరు సిదధ్పడి రావలెను. 

యోవేలు 3:10 => మీ కఱుఱ్లు చెడగొటిట్ ఖడగ్ములు చేయుడి, మీ పోటకతుత్లు చెడగొటిట్ ఈటెలు 

చేయుడి; బలహీనుడు నేను బలాఢుయ్డను అనుకొనవలెను. 

యోవేలు 3:11 => చుటుట్పటల్నునన్ అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి. యెహోవా, నీ 

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

యోవేలు 3:12 => నలుదికుక్లనునన్ అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను యెహోషాపాతు లోయలో 

ఆసీనుడనగుదును; అనయ్జనులు లేచి అచచ్టికి రావలెను 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

యోవేలు 3:14 => తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన యెహోవా దినము వచేచ్యునన్ది; తీరుప్కై 

జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడియునాన్రు. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

యెహోషువ 8:16 => వారిని ఆతురముగా తరుముటకై హాయిలోనునన్ జనులందరు కూడుకొని 

యెహోషువను తరుముచు పటట్ణమునకు దూరముగా పోయిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 5:19 => రాజులు వచిచ్ యుదధ్ము చేసిరి. మెగిదోద్ కాలువలయొదద్నునన్ తానాకులో 

కనాను రాజులు యుదధ్ము చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:12 => జబహు సలుమ్నాన్యు పారిపోయినపుప్డు అతడు వారిని తరిమి 

మిదాయ్ను ఇదద్రు రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను పటుట్కొని ఆ సేననంతను చెదరగొటెట్ను. 

2 సమూయేలు 10:15 => అయితే సిరియనులు తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని 

తెలిసికొని గుంపుకూడిరి. 

యోబు 12:19 => యాజకులను వసత్రహీనులనుగాచేసి వారిని తోడుకొనిపోవును సిథ్రముగా 

నాటుకొనినవారిని ఆయన పడగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 18:37 => నా శతుర్వులను తరిమిపటుట్కొందును వారిని నశింపజేయువరకు నేను 

తిరుగను. 

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 118:10 => అనయ్జనులందరు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను 

వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

యెషయా 26:14 => చచిచ్నవారు మరల బర్దుకరు పేర్తలు మరలలేవరు అందుచేతను నీవు వారిని 

దండించి నశింపజేసితివి వారికను సమ్రణకు రాకుండ నీవు వారిని తుడిచివేసితివి. 

యెషయా 44:11 => ఇదిగో దాని పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ శిలప్కారులు 

నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగుచేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు భయపడి 

సిగుగ్పడుదురు. 

యెషయా 54:15 => జనులు గుంపుకూడినను వారు నావలన కూడరు నీకు విరోధముగా 

గుంపుకూడువారు నీ పక్షపు వారగుదురు. 

యిరిమ్యా 1:10 => పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును, నశింపజేయుటకును పడదోర్యుటకును, 

కటుట్టకును నాటుటకును నేను ఈ దినమున జనముల మీదను రాజయ్ములమీదను నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 25:35 => మందకాపరులకు ఆశర్యసథ్లము లేకపోవును, మందలోని శేర్షఠ్ మైన వాటికి 

రక్షణ దొరకకపోవును,  

యెహెజేక్లు 14:10 => ఇశార్యేలీయులు ఇకను ననున్ విసరిజ్ంచి తొలగిపోవకయు తాము చేయు 

అతికర్మములనిన్టిచేత తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనకయు నుండి, నా జనులగునటుల్ను నేను వారికి 

దేవుడనైయుండునటుల్ను. 

దానియేలు 11:44 => అంతట తూరుప్నుండియు ఉతత్రమునుండియు వరత్మానములు వచిచ్ యతని 

కలతపరచును గనుక అతాయ్గర్హము కలిగి అనేకులను పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును 

అతడు బయలుదేరును. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

యోవేలు 3:2 => అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్, యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, 

వారు ఆ యా దేశములలోనికి నా సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము 

పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పక్షమున అకక్డ నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యోవేలు 3:11 => చుటుట్పటల్నునన్ అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి. యెహోవా, నీ 

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

యోవేలు 3:14 => తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన యెహోవా దినము వచేచ్యునన్ది; తీరుప్కై 

జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడియునాన్రు. 

జెకరాయ్ 1:8 => రాతిర్ ఎఱఱ్ని గుఱఱ్మునెకిక్న మనుషుయ్డొకడు నాకు కనబడెను; అతడు లోయలోనునన్ 

గొంజిచెటల్లో నిలువబడియుండగా అతని వెనుక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ములును చుకక్లు చుకక్లుగల 

గుఱఱ్ములును తెలల్ని గుఱఱ్ములును కనబడెను. 

జెకరాయ్ 12:3 => ఆ దినమందు నేను యెరూషలేమును సమసత్మైన జనులకు బరువైన 

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 
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జెకరాయ్ 12:6 => ఆ దినమున నేను యూదా అధికారులను కటెట్లకిర్ంది నిపుప్లుగాను పనలకిర్ంది 

దివిటీగానుచేతును, వారు నలుదికుక్లనునన్ జనములనందరిని దహించుదురు. యెరూషలేమువారు 

ఇంకను తమ సవ్సథ్లమగు యెరూషలేములో నివసించుదురు. 

మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:35 => ముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని 

పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 
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పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 22:8 => యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని 

చూచినపుప్డు వాటిని నాకు చూపుచునన్ దూత పాదముల యెదుట నమసాక్రము చేయుటకు 

సాగిలపడగా, 

వచనము 2 

అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును పటుట్కొని వెయియ్ 

సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 
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పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:18 => బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక 

మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 
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పర్కటన 17:7 => ఆ దూత నాతో ఇటల్నెను నీవేల ఆశచ్రయ్పడితివి? యీ సతరీనిగూరిచ్న మరమ్మును, 

ఏడు తలలును పది కొముమ్లును గలిగి దాని మోయుచునన్ కూర్రమృగమునుగూరిచ్న మరమ్మును నేను 

నీకు తెలిపెదను. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 

దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 

బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 2:42 => పాదముల వేర్ళుల్ కొంతమటుట్నకు ఇనుపవిగాను కొంతమటుట్నకు మటిట్విగాను 

ఉనన్టుల్ ఆ రాజయ్ము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయములో నీరసముగాను ఉండును. 

దానియేలు 2:43 => ఇనుమును బురదయు మిళితమై యుండుట తమరికి కనబడెను; అటువలె 

మనుషయ్జాతులు మిళితములై యినుము మటిట్తో అతకనటుల్ వారు ఒకరితో ఒకరు పొసగక 

యుందురు. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 
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ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

దానియేలు 7:12 => మిగిలిన ఆ జంతువుల పర్భుతవ్ము తొలగిపోయెను; సమయము వచుచ్వరకు 

అవి సజీవుల మధయ్ను ఉండవలెనని యొక సమయము ఒక కాలము వాటికి ఏరాప్టాయెను. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

దానియేలు 7:19 => ఇనుపదంతములును ఇతిత్డి గోళుల్ను గల ఆ నాలుగవ జంతువు సంగతి 

ఏమైనదని నేను తెలిసికొనగోరితిని; అది యెనన్టికి భినన్మును మిగుల భయంకరమునై, సమసత్మును 

పగులగొటుట్చు మింగుచు మిగిలిన దానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 
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దానియేలు 7:20 => మరియు దాని తలపైనునన్ పది కొముమ్ల సంగతియు, వాటి మధయ్నుండి పెరిగి 

మూడు కొముమ్లను కొటిట్వేసి, కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును గల ఆ వేరగు కొముమ్ 

సంగతియు, అనగా దాని కడమ కొముమ్లకంటె బలము కలిగిన ఆ కొముమ్ సంగతియు విచారించితిని. 

దానియేలు 7:21 => ఈ కొముమ్ పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయుచు వారిని గెలుచునదాయెను. 

దానియేలు 7:23 => నేనడగినదానికి ఆ పరిచారకుడు ఈలాగున చెపెప్ను ఆ నాలుగవ జంతువు 

లోకములో తకిక్న ఆ మూడు రాజయ్ములకు భినన్మగు నాలుగవ రాజయ్మును సూచించుచునన్ది. అది 

సమసత్మును అణగదొర్కుక్చు పగులగొటుట్చు లోకమంతయు భకిష్ంచును. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  
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పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

దానియేలు 7:8 => నేను ఈ కొముమ్లను కనిపెటట్గా ఒక చినన్కొముమ్ వాటిమధయ్ను లేచెను; దానికి 

సథ్లమిచుచ్టకై ఆ కొముమ్లలో మూడు పెరికివేయబడినవి. ఈ కొముమ్నకు మానవుల కనున్లవంటి 

కనున్లును గరవ్ముగా మాటలాడు నోరును ఉండెను.  

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 
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దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:24 => ఆ పది కొముమ్లు ఆ రాజయ్ము నుండి పుటట్బోవు పదిమంది రాజులను 

సూచించుచునన్వి; కడపట ముందుగా ఉనన్ రాజులకు భినన్మగు మరియొక రాజుపుటిట్ ఆ ముగుగ్రు 

రాజులను పడదోర్యును. 

దానియేలు 7:25 => ఆ రాజు మహోనన్తునికి విరోధముగా మాటలాడుచు మహోనన్తుని భకుత్లను 

నలుగగొటుట్ను; అతడు పండుగ కాలములను నాయ్య పదధ్తులను నివారణచేయ బూనుకొనును; వారు 

ఒక కాలము కాలములు అరథ్కాలము అతని వశమున నుంచబడుదురు. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 8:24 => అతడు గెలుచును గాని తన సవ్బలమువలన గెలువడు; ఆశచ్రయ్ముగా 

శతుర్వులను నాశనము చేయుటయందు అభివృదిధ్ పొందుచు, ఇషట్మైనటుట్గా జరిగించుచు 

బలవంతులను, అనగా పరిశుదధ్ జనమును నశింపజేయును. 

దానియేలు 8:26 => ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది 

యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 
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యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

కీరత్నలు 11:6 => దుషుట్లమీద ఆయన ఉరులు కురిపించును అగిన్గంధకములును వడగాలియు 

వారికి పానీయభాగమగును. 

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యెషయా 34:9 => ఎదోము కాలువలు కీలగును దాని మనున్ గంధకముగా మారచ్బడును దాని 

భూమి దహించు గంధకముగా ఉండును.  

యెహెజేక్లు 38:22 => తెగులు పంపి హతయ్ కలుగజేసి అతనిమీదను అతని సైనయ్పు వారిమీదను 

అతనితో కూడిన జనములనేకములమీదను పర్ళయమైన వానను పెదద్ వడగండల్ను అగిన్గంధకములను 

కురిపించి నేను అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

లేవీయకాండము 19:28 => చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ 

దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  

సంఖాయ్కాండము 31:8 => చంపబడిన యితరులుగాక మిదాయ్ను రాజులను, అనగా మిదాయ్ను 

అయిదుగురు రాజులైన ఎవీని, రేకెమును, సూరును, హూరును, రేబను చంపిరి. బెయోరు 

కుమారుడైన బిలామును ఖడగ్ముతో చంపిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:5 => నీవు నడవవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన 

మారగ్ములోనుండి నినున్ తొలగించునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి 

దాసయ్గృహములోనుండి మిముమ్ను విడిపించిన మీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుటకు 

మిముమ్ను పేర్రేపించెను గనుక ఆ పర్వకత్కేమి ఆ కలలు కనువానికేమి మరణశిక్ష విధింపవలెను. అటుల్ 

నీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:20 => అంతేకాదు, ఏ పర్వకత్యు అహంకారము పూని, నేను చెపుప్మని 

తనకాజాఞ్పించని మాటను నా నామమున చెపుప్నో, యితర దేవతల నామమున చెపుప్నో ఆ 

పర్వకత్యును చావవలెను. 

యెహోషువ 8:23 => వారు హాయి రాజును పార్ణముతో పటుట్కొని యెహోషువ యొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. 

యెహోషువ 13:22 => ఇశార్యేలీయులు బెయోరు కుమారుడును సోదెగాడునైన బిలామును తాము 

చంపిన తకిక్నవారితో పాటు ఖడగ్ముతో చంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:56 => అటుల్ అబీమెలెకు తన డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన 

తండిర్కి చేసిన దోర్హమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రపిప్ంచెను. 

1 రాజులు 13:18 => అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు 

యెహోవాచేత సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని 

నాతో చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా 

1 రాజులు 18:19 => అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలువారినందరిని, యెజెబెలు పోషించుచునన్ 

బయలుదేవత పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమందిని, అషేరాదేవి1 పర్వకత్లైన నాలుగువందల 

మందిని నాయొదద్కు కరెమ్లు పరవ్తమునకు పిలువనంపుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:40 => అపుప్డు ఏలీయా ఒకనినైన తపిప్ంచుకొని పోనియయ్క బయలు పర్వకత్లను 

పటుట్కొనుడని వారికి సెలవియయ్గా జనులు వారిని పటుట్కొనిరి. ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రకు వారిని 

కొనిపోయి అకక్డ వారిని వధించెను. 

1 రాజులు 22:6 => ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి 

యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు 

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

1 రాజులు 22:25 => అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు 

అది నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 
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2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => ఇశార్యేలురాజు నాలుగువందల మంది పర్వకత్లను సమకూరిచ్ 

నేను రామోతిగ్లాదుమీదికి యుదధ్మునకు పోవుదునా మానుదునా అని వారినడిగెను. అందుకువారు 

పొముమ్, దేవుడు రాజుచేతికి దానినపప్గించునని చెపిప్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => పర్వకత్లందరును ఆ పర్కారముగానే పర్వచించుచు యెహోవా 

రామోతిగ్లాదును రాజు చేతికి అపప్గించును, దానిమీదికి పోయి జయమొందుము అనిరి. 

నెహెమాయ్ 6:14 => నా దేవా, వారి కిర్యలనుబటిట్ టోబీయాను సనబ్లల్టును ననున్ భయపెటట్వలెనని 

కనిపెటిట్ యునన్ పర్వకత్లను, నోవదాయ్ అను పర్వకి త్ర్ని జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

కీరత్నలు 18:37 => నా శతుర్వులను తరిమిపటుట్కొందును వారిని నశింపజేయువరకు నేను 

తిరుగను. 

కీరత్నలు 48:4 => రాజులు కూడిరి వారు ఏకముగా కూడివచిచ్రి. 

సామెతలు 19:9 => కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

యెషయా 1:31 => బలవంతులు నారపీచువలె నుందురు, వారి పని అగిన్ కణమువలె నుండును 

ఆరుప్వాడెవడును లేక వారును వారి పనియు బొతిత్గా కాలిపోవును. 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యెషయా 14:15 => నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు తోర్యబడితివే. 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

యెషయా 30:22 => చెకక్బడిన మీ వెండి పర్తిమల కపుప్ను పోతపోసిన మీ బంగారు విగర్హముల 

బటట్లను మీరు అపవితర్పరతురు హేయములని వాటిని పారవేయుదురు. లేచిపొమమ్ని దానితో 

చెపుప్దురు.  
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యెషయా 50:11 => ఇదిగో అగిన్ రాజబెటిట్ అగిన్కొరవులను మీచుటుట్ పెటుట్కొనువారలారా, మీ 

అగిన్జావ్లలో నడువుడి రాజబెటిట్న అగిన్ కొరవులలో నడువుడి నాచేతివలన ఇది మీకు కలుగుచునన్ది 

మీరు వేదనగలవారై పండుకొనెదరు.  

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

యిరిమ్యా 14:15 => కావున నేను వారిని పంపకపోయినను, నా నామమునుబటిట్ ఖడగ్మైనను 

కాష్మమైనను ఈ దేశములోనికి రాదని చెపుప్చు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ పర్వకత్లు ఖడగ్మువలనను కాష్మమువలనను 

లయమగుదురు.  

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యిరిమ్యా 23:32 => మాయా సవ్పన్ములను పర్కటించి వాటిని చెపుప్చు, అబదధ్ములచేతను, 

మాయాపర్గలభ్తచేతను నా పర్జలను దారి తొలగించువారికి నేను విరోధినై యునాన్ను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారు ఈ జనులకు ఏమాతర్మును 

పర్యోజనకారులు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 27:15 => నేను మిముమ్ను తోలివేయునటుల్ను, మీరును మీతో పర్వచించు మీ పర్వకత్లును 

నశించునటుల్ను, వారు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముగా పర్వచించుచునాన్రు. మరియు 

యాజకులతోను ఈ పర్జలందరితోను నేను ఈ మాటలు చెపిప్తిని 

యిరిమ్యా 29:8 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ మధయ్నునన్ పర్వకత్ల చేతనైనను మంతర్జుఞ్ల చేతనైనను మీరు మోసపోకుడి, 

మీలో కలలు కనువారి మాటలు వినకుడి. 
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యిరిమ్యా 50:36 => పర్గలభ్ములు పలుకువారు ఖడగ్వశులై పిచిచ్వాండర్గుదురు. బలాఢుయ్లు 

నిరూమ్లమగువరకు ఖడగ్ము వారిమీద పడును  

యెహెజేక్లు 13:4 => ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వకత్లు పాడైన సథ్లములలోనుండు నకక్లతో 

సాటిగా ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 13:9 => వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను 

పగవాడను, వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, 

వారు ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 24:5 => మందలో శేర్షఠ్మైనవాటిని తీసికొనుము, అందునన్ యెముకలు ఉడుకునటుల్ 

చాల కటెట్లు పోగుచేయుము, దానిని బాగుగా పొంగించుము, ఎముకలను చాలునంతగా 

ఉడికించుము. 

దానియేలు 3:7 => సకలజనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ సుంఫోనీయ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు వినబడగా ఆ జనులును దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడువారును సాగిలపడి, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు 

నమసాక్రము చేసిరి. 

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

యోవేలు 3:11 => చుటుట్పటల్నునన్ అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి. యెహోవా, నీ 

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

మీకా 5:12 => మేఘములను చూచి మంతిర్ంచువారు ఇక నీలో ఉండరు. 

హబకూక్కు 2:18 => చెకక్డపు పనివాడు విగర్హమును చెకుక్టవలన పర్యోజనమేమి? పనివాడు 

మూగబొమమ్ను చేసి తాను రూపించినదానియందు నమిమ్కయుంచుటవలన పర్యోజనమేమి? 

అబదధ్ములు బోధించు పోతవిగర్హములయందు నమిమ్కయుంచుటవలన పర్యోజనమేమి? 
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జెఫనాయ్ 3:4 => దాని పర్వకత్లు గపాప్లు కొటుట్వారు, విశావ్సఘాతకులు; దాని యాజకులు 

ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించి పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను అపవితర్పరతురు. 

జెకరాయ్ 12:6 => ఆ దినమున నేను యూదా అధికారులను కటెట్లకిర్ంది నిపుప్లుగాను పనలకిర్ంది 

దివిటీగానుచేతును, వారు నలుదికుక్లనునన్ జనములనందరిని దహించుదురు. యెరూషలేమువారు 

ఇంకను తమ సవ్సథ్లమగు యెరూషలేములో నివసించుదురు. 

జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

మలాకీ 2:12 => యాకోబు సంతతివారి డేరాలలోనుండి మేలొక్లుపు వారిని, పలుకువారిని, 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయువారిని యెహోవా నిరూమ్లము చేయును. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మతత్యి 24:11 => అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు వచిచ్ పలువురిని మోసపరచెదరు; 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 
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లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:17 => కావున ఇటిట్ సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాకయ్మును 

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

పర్కటన 9:17 => మరియు నాకు కలిగిన దరశ్నమందు ఈలాగు చూచితిని. ఆ గుఱఱ్ములకును వాటి 

మీద కూరుచ్ండి యునన్వారికిని, నిపుప్వలె ఎరుపు వరణ్ము, నీల వరణ్ము, గంధక వరణ్ముల 

మైమరువులుండెను. ఆ గుఱఱ్ముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళల్లోనుండి అగిన్ 

ధూమగంధకములు బయలువెడలుచుండెను. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 
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పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 20:5 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచు వరకు కడమ మృతులు బర్దుకలేదు; ఇదియే 

మొదటి పునరుతాథ్నము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 3 
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ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ అగాధమును మూసి 

దానికి ముదర్ వేసెను; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 
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యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:56 => అటుల్ అబీమెలెకు తన డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన 

తండిర్కి చేసిన దోర్హమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రపిప్ంచెను. 

1 రాజులు 19:17 => హజాయేలుయొకక్ ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనువారిని యెహూ 

హతముచేయును; యెహూ యొకక్ ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనువారిని ఎలీషా హతము చేయును. 

కీరత్నలు 45:3 => శూరుడా, నీ కతిత్ మొలను కటుట్కొనుము నీ తేజసుస్ను నీ పర్భావమును 

ధరించుకొనుము. 

యెషయా 25:5 => ఎండిన దేశములో ఎండవేడిమి అణగిపోవునటుల్ నీవు అనుయ్ల ఘోషను 

అణచివేసితివి మేఘచాఛ్యవలన ఎండ అణచివేయబడునటుల్ బలాతాక్రుల జయకీరత్న 

అణచివేయబడును.  

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యెషయా 30:25 => గోపురములు పడు మహా హతయ్దినమున ఉనన్తమైన పర్తి పరవ్తముమీదను 

ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను వాగులును నదులును పారును. 

యెహెజేక్లు 39:18 => బలాఢుయ్ల మాంసము తిందురు, భూపతుల రకత్మును, బాషానులో కొర్వివ్న 

పొటే ల్ళల్ యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ల యొకక్యు మేకలయొకక్యు కోడెలయొకక్యు రకత్ము తార్గుదురు. 
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జెకరాయ్ 9:13 => యూదావారిని నాకు విలుల్గా వంచుచునాన్ను, ఎఫార్యిము వారిని బాణములుగా 

చేయుచునాన్ను. సీయోనూ, నీ కుమారులను రేపుచునాన్ను, శూరుడు ఖడగ్ము పర్యోగించునటుల్ నేను 

నినున్ పర్యోగింతును. గేర్కీయులారా, సీయోను కుమారులను మీమీదికి రేపుచునాన్ను. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

పర్కటన 2:12 => పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము వాడియైన రెండంచులు 

గల ఖడగ్ము గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 20:5 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచు వరకు కడమ మృతులు బర్దుకలేదు; ఇదియే 

మొదటి పునరుతాథ్నము. 
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వచనము 4 

అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి విమరశ్చేయుటకు 

అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను నమసాక్రము చేయక, 

తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని వారిని, యేసు విషయమై 

తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము చేయబడినవారి ఆతమ్లను 

చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా రాజయ్ము చేసిరి 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

పర్కటన 18:1 => అటుతరువాత మహాధికారముగల వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. అతని మహిమచేత భూమి పర్కాశించెను. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 
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2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 21:22 => ఎవడైనను దేవునికి జాఞ్నము నేరుప్నా? పరలోకవాసులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను 

గదా. 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 68:20 => దేవుడు మా పక్షమున పూరణ్రక్షణ కలుగజేయు దేవుడైయునాన్డు మరణము 

తపిప్ంచుట పర్భువైన యెహోవా వశము.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 91:13 => నీవు సింహములను నాగుపాములను తొర్కెక్దవు కొదమ సింహములను 

భుజంగములను అణగదొర్కెక్దవు. 

యెషయా 35:9 => అకక్డ సింహముండదు కూర్రజంతువులు దాని ఎకక్వు, అవి అకక్డ కనబడవు 

విమోచింపబడినవారే అకక్డ నడచుదురు యెహోవా విమోచించినవారు పాటలుపాడుచు తిరిగి 

సీయోనునకు వచెచ్దరు  
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యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

జెకరాయ్ 9:8 => నేను కనున్లారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, 

తిరుగులాడు సైనయ్ములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక 

దండుపేటను ఏరప్రచెదను. 

జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

మతత్యి 8:31 => ఆ దయయ్ములు నీవు మముమ్ను వెళల్గొటిట్నయెడల ఆ పందుల మందలోనికి 

పోనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

మతత్యి 12:29 => ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధింపనియెడల యేలాగు ఆ బలవంతుని 

యింటిలో చొచిచ్ అతని సామగిర్ దోచుకొనగలడు? అటుల్ బంధించినయెడల వాని యిలుల్ 

దోచుకొనును. 

మతత్యి 16:19 => పరలోకరాజయ్ము యొకక్ తాళపుచెవులు నీకిచెచ్దను, నీవు భూలోకమందు దేని 

బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విపుప్దువో అది 

పరలోకమందును విపప్బడునని అతనితో చెపెప్ను. 
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మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

మారుక్ 3:27 => ఒకడు బలవంతుడైనవానిని మొదట బంధించితేనే తపప్, ఆ బలవంతుని 

ఇంటజొచిచ్ వాని సామగిర్ దోచుకొననేరడు; బంధించినయెడల వాని యిలుల్ దోచుకొనవచుచ్ను. 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

లూకా 11:22 => అయితే అతనికంటె బలవంతుడైన ఒకడు అతని పైబడి జయించునపుప్డు, అతడు 

నముమ్కొనిన ఆయుధములననిన్టిని లాగుకొని అతని ఆసిత్ని పంచిపెటుట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:35 => ముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని 

పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను.  

రోమీయులకు 16:20 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు సాతానును మీ కాళల్కిర్ంద శీఘర్ముగా చితుక 

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 
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వచనము 5 

ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచు వరకు కడమ మృతులు బర్దుకలేదు; ఇదియే మొదటి 

పునరుతాథ్నము. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యెషయా 49:24 => బలాఢుయ్ని చేతిలోనుండి కొలల్సొముమ్ ఎవడు తీసికొనగలడు? భీకరులు 

చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురా? 

యెషయా 49:25 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు బలాఢుయ్లు చెరపటిట్నవారు సహితము 

విడిపింపబడుదురు భీకరులు చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురు నీతో యుదధ్ము చేయువారితో నేనే 

యుదధ్ము చేసెదను నీ పిలల్లను నేనే రకిష్ంచెదను.  

మతత్యి 8:29 => వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మముమ్ను 

బాధించుటకు ఇకక్డికి వచిచ్తివా? అని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

లూకా 11:20 => అయితే నేను దేవుని వేర్లితో దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 
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లూకా 11:21 => బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకొని, తన ఆవరణమును కాచుకొనునపుప్డు, 

అతని సొతుత్ భదర్ముగా ఉండును. 

లూకా 11:22 => అయితే అతనికంటె బలవంతుడైన ఒకడు అతని పైబడి జయించునపుప్డు, అతడు 

నముమ్కొనిన ఆయుధములననిన్టిని లాగుకొని అతని ఆసిత్ని పంచిపెటుట్ను. 

యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

రోమీయులకు 16:20 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు సాతానును మీ కాళల్కిర్ంద శీఘర్ముగా చితుక 

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదోద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:13 => ఆ ఘటసరప్ము తాను భూమిమీద పడదోర్యబడి యుండుట చూచి, ఆ మగ 

శిశువును కనిన సతరీని హింసించెను; 

పర్కటన 12:15 => కావున ఆ సతరీ, పర్వాహమునకు కొటుట్కొని పోవలెనని ఆ సరప్ము తన నోటినుండి 

నీళుల్ నదీపర్వాహముగా ఆమె వెనుక వెళల్గర్కెక్ను గాని 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 
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పర్కటన 13:2 => నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని పాదములు 

ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని నోరు సింహపు నోరువంటిది, దానికి ఆ ఘటసరప్ము తన 

బలమును తన సింహాసనమును గొపప్ అధికారమును ఇచెచ్ను.  

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

యోబు 1:7 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిమీద ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోబు 2:1 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న మరియొక దినము తటసిథ్ంపగా, 

వారితోకూడ అపవాది యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచెచ్ను. 

యోబు 2:2 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిలో ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 
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యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 41:34 => అది గొపప్వాటిననిన్టిని తిరసక్రించును గరివ్ంచిన జంతువులనిన్టికి అది రాజు. 

కీరత్నలు 9:6 => శతుర్వులు నశించిరి, వారు ఎనన్డు నుండకుండ నిరూమ్లమైరి నీవు పెలల్గించిన 

పటట్ణములు సమ్రణకు రాకుండ బొతిత్గా నశించెను. 

కీరత్నలు 74:14 => మకరముయొకక్ శిరసుస్ను నీవు ముకక్లుగా గొటిట్తివి అరణయ్వాసులకు దానిని 

ఆహారముగా ఇచిచ్తివి. 

కీరత్నలు 91:13 => నీవు సింహములను నాగుపాములను తొర్కెక్దవు కొదమ సింహములను 

భుజంగములను అణగదొర్కెక్దవు. 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యెషయా 29:24 => చంచల బుదిధ్గలవారు వివేకులగుదురు సణుగువారు ఉపదేశమునకు 

లోబడుదురు. 

యెషయా 35:7 => ఎండమావులు మడుగులగును ఎండిన భూమిలో నీటిబుగగ్లు పుటుట్ను నకక్లు 

పండుకొనినవాటి ఉనికిపటుట్లో జముమ్ను తుంగగడిడ్యు మేతయు పుటుట్ను. 

యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 
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యెహెజేక్లు 29:3 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు 

విరోధిని; నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  

యెహెజేక్లు 47:5 => ఆయన ఇంకను వెయియ్ మూరలు కొలువగా నీళుల్ మికిక్లి లోతై నేను 

దాటలేనంత నది కనబడెను, దాట వీలులేకుండ ఈదవలసినంత నీరుగల నదియాయెను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

మతత్యి 8:31 => ఆ దయయ్ములు నీవు మముమ్ను వెళల్గొటిట్నయెడల ఆ పందుల మందలోనికి 

పోనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

మతత్యి 12:26 => సాతాను సాతానును వెళల్గొటిట్నయెడల తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడును; 

అటల్యితే వాని రాజయ్మేలాగు నిలుచును? 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

లూకా 4:6 => ఈ అధికారమంతయు, ఈ రాజయ్ముల మహిమయు నీకితుత్ను; అది నాకపప్గింపబడి 

యునన్ది, అదెవనికి నేను ఇయయ్గోరుదునో వానికితుత్ను; 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 
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లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 10:18 => ఆయన సాతాను మెరుపువలె ఆకాశమునుండి పడుట చూచితిని. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:28 => మరియు సమసత్మును ఆయనకు లోపరచబడినపుప్డు దేవుడు 

సరవ్ములో సరవ్మగు నిమితత్ము కుమారుడు తనకు సమసత్మును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

యాకోబు 2:19 => దేవుడొకక్డే అని నీవు నముమ్చునాన్వు. ఆలాగు నముమ్ట మంచిదే; 

దయయ్ములును నమిమ్ వణకుచునన్వి. 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 
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పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 20:7 => వెయియ్ సంవతస్రములు గడచిన తరువాత సాతాను తానునన్ చెరలోనుండి 

విడిపింపబడును. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

వచనము 6 

ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై యుందురు. ఇటిట్వారిమీద 

రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ 

సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 
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దానియేలు 6:17 => వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ ఆ గుహ దావ్రమున వేసి దాని మూసిరి; 

మరియు దానియేలునుగూరిచ్ రాజు యొకక్ తీరామ్నము మారునేమోయని, రాజు ముదర్ను అతని 

యధికారుల ముదర్ను వేసి దాని ముదిర్ంచిరి. 

మతత్యి 27:66 => వారు వెళిల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము 

చేసిరి. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 
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2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

కీరత్నలు 90:4 => నీ దృషిట్కి వేయి సంవతస్రములు గతించిన నినన్టివలె నునన్వి రాతిర్యందలి 

యొక జామువలె నునన్వి.  

2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

పర్కటన 20:7 => వెయియ్ సంవతస్రములు గడచిన తరువాత సాతాను తానునన్ చెరలోనుండి 

విడిపింపబడును. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  
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పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 41:34 => అది గొపప్వాటిననిన్టిని తిరసక్రించును గరివ్ంచిన జంతువులనిన్టికి అది రాజు. 

కీరత్నలు 28:1 => యెహోవా, నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నా ఆశర్యదురగ్మా, మౌనముగా 

ఉండక నా మనవి ఆలకింపుము నీవు మౌనముగా నుండినయెడల నేను సమాధిలోనికి దిగువారివలె 

అగుదును.  

కీరత్నలు 86:9 => పర్భువా, దేవతలలో నీవంటివాడు లేడు నీ కారయ్ములకు సాటియైన కారయ్ములు 

లేవు. 

యెషయా 29:24 => చంచల బుదిధ్గలవారు వివేకులగుదురు సణుగువారు ఉపదేశమునకు 

లోబడుదురు. 

యెషయా 35:7 => ఎండమావులు మడుగులగును ఎండిన భూమిలో నీటిబుగగ్లు పుటుట్ను నకక్లు 

పండుకొనినవాటి ఉనికిపటుట్లో జముమ్ను తుంగగడిడ్యు మేతయు పుటుట్ను. 
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యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

యెషయా 65:22 => వారు కటుట్కొనన్ యిండల్లో వేరొకరు కాపురముండరు వారు నాటుకొనన్వాటిని 

వేరొకరు అనుభవింపరు నా జనుల ఆయుషయ్ము వృకాష్యుషయ్మంత యగును నేను 

ఏరప్రచుకొనినవారు తాము చేసికొనినదాని ఫలమును పూరిత్గా అనుభవింతురు  

యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

జెకరాయ్ 9:11 => మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి 

చెరపటట్బడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 12:26 => సాతాను సాతానును వెళల్గొటిట్నయెడల తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడును; 

అటల్యితే వాని రాజయ్మేలాగు నిలుచును? 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

లూకా 4:6 => ఈ అధికారమంతయు, ఈ రాజయ్ముల మహిమయు నీకితుత్ను; అది నాకపప్గింపబడి 

యునన్ది, అదెవనికి నేను ఇయయ్గోరుదునో వానికితుత్ను; 
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లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 
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గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

యాకోబు 2:19 => దేవుడొకక్డే అని నీవు నముమ్చునాన్వు. ఆలాగు నముమ్ట మంచిదే; 

దయయ్ములును నమిమ్ వణకుచునన్వి. 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  
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పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

వచనము 7 

వెయియ్ సంవతస్రములు గడచిన తరువాత సాతాను తానునన్ చెరలోనుండి విడిపింపబడును. 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 6:2 => పరిశుదుధ్లు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్దురని మీరెరుగరా? మీవలన 

లోకమునకు తీరుప్ జరుగవలసియుండగా, మికిక్లి అలప్మైన సంగతులనుగూరిచ్ తీరుప్ తీరుచ్టకు 

మీకు యోగయ్త లేదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:3 => మనము దేవదూతలకు తీరుప్ తీరుచ్దుమని యెరుగరా? ఈ జీవన 

సంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మరిముఖయ్ముగా తీరుప్ తీరచ్వచుచ్ను గదా? 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

మతత్యి 17:10 => అపుప్డాయన శిషుయ్లు ఈలాగైతే ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసు త్ర్లెందుకు 

చెపుప్చునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 

మతత్యి 17:11 => అందుకాయన ఏలీయా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట నిజమే; 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 17:13 => అపుప్డాయన బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానునుగూరిచ్ తమతో చెపెప్నని శిషుయ్లు 

గర్హించిరి. 

మారుక్ 9:11 => వారు ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసు త్ర్లు చెపుప్చునాన్రే, యిదేమని ఆయన 

నడిగిరి. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 
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లూకా 9:7 => చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు జరిగిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ విని, యెటుతోచక 

యుండెను. ఏలయనగా కొందరు యోహాను మృతులలోనుండి లేచెననియు, 

లూకా 9:8 => కొందరు ఏలీయా కనబడెననియు; కొందరు పూరవ్కాలపు పర్వకత్ యొకడు 

లేచెననియు చెపుప్కొనుచుండిరి.  

లూకా 9:9 => అపుప్డు హేరోదు నేను యోహానును తలగొటిట్ంచితిని గదా; యెవనిగూరిచ్ యిటిట్ 

సంగతులు వినుచునాన్నో అతడెవడో అని చెపిప్ ఆయనను చూడగోరెను. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

మారుక్ 6:16 => అయితే హేరోదు విని నేను తల గొటిట్ంచిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి 

లేచియునాన్డని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళిల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 

లూకా 9:9 => అపుప్డు హేరోదు నేను యోహానును తలగొటిట్ంచితిని గదా; యెవనిగూరిచ్ యిటిట్ 

సంగతులు వినుచునాన్నో అతడెవడో అని చెపిప్ ఆయనను చూడగోరెను. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  
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పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

Page  of 1755 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

రోమీయులకు 11:15 => వారిని విసరిజ్ంచుట, లోకమును దేవునితో సమాధానపరచుట 

అయినయెడల, వారిని చేరుచ్కొనుట యేమగును? మృతులు సజీవులైనటే ట్ అగును గదా? 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

లేవీయకాండము 19:28 => చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ 

దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:4 => మీ దేవుడైన యెహోవాను హతుత్కొనిన మీరందరును నేటివరకు 

సజీవులై యునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:16 => మీ హృదయము మాయలలో చికిక్ తోర్వవిడిచి యితర 

దేవతలను పూజించి వాటికి నమసక్రింపకుండ మీరు జాగర్తత్పడుడి. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 65:16 => దేశములో తనకు ఆశీరావ్దము కలుగవలెనని కోరువాడు నమమ్దగిన దేవుడు 

తనాన్శీరవ్దింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో పర్మాణము చేయువాడు నమమ్దగిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేయును పూరవ్ము కలిగిన బాధలు నా దృషిట్కి మరువబడును అవి నా దృషిట్కి 

మరుగవును.  
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యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

యెహెజేక్లు 37:10 => ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను పర్వచింపగా జీవాతమ్ వారిలోనికి వచెచ్ను; 

వారు సజీవులై లేచి లెకిక్ంప శకయ్ముకాని మహా సైనయ్మై నిలిచిరి. 

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 12:12 => వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దియైదు దినములు తాళుకొని 

కనిపెటుట్కొనువాడు ధనుయ్డు. 

ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

మతత్యి 11:14 => ఈ సంగతి నంగీకరించుటకు మీకు మనసుస్ంటే రాబోవు ఏలీయా యితడే. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

Page  of 1758 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 
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పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

వచనము 8 

భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ గోగు మాగోగు 

అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 
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పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

యెహెజేక్లు 37:2 => యెముకలనేకములు ఆ లోయలో కనబడెను, అవి కేవలము ఎండిపోయినవి. 

యెహెజేక్లు 37:3 => ఆయన నరపుతుర్డా, యెండిపోయిన యీ యెముకలు బర్దుకగలవా? అని 

ననన్డుగగా పర్భువా యెహోవా అది నీకే తెలియునని నేనంటిని. 

యెహెజేక్లు 37:4 => అందుకాయన పర్వచనమెతిత్ యెండిపోయిన యీ యెముకలతో ఇటల్నుము 

ఎండిపోయిన యెముకలారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 37:5 => ఈ యెముకలకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు బర్దుకునటుల్ 

నేను మీలోనికి జీవాతమ్ను రపిప్ంచుచునాన్ను; 

యెహెజేక్లు 37:6 => చరమ్ము కపిప్ మీకు నరములనిచిచ్ మీమీద మాంసము పొదిగి చరమ్ము 

మీమీద కపెప్దను; మీలో జీవాతమ్నుంచగా మీరు బర్దుకుదురు; అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 37:7 => ఆయన నాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము నేను పర్వచించుచుండగా గడగడమను ధవ్ని 

యొకటి పుటెట్ను; అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 
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యెహెజేక్లు 37:8 => నేను చూచుచుండగా నరములును మాంసమును వాటిమీదికి వచెచ్ను, 

వాటిపైన చరమ్ము కపెప్ను, అయితే వాటిలో జీవాతమ్ ఎంతమాతర్మును లేకపోయెను. 

యెహెజేక్లు 37:9 => అపప్డు ఆయన నరపుతుర్డా; జీవాతమ్వచుచ్నటుల్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జీవాతామ్, నలుదికుక్లనుండివచిచ్ హతులైన వీరు 

బర్దుకునటుల్ వారిమీద ఊపిరి విడువుము. 

యెహెజేక్లు 37:10 => ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను పర్వచింపగా జీవాతమ్ వారిలోనికి వచెచ్ను; 

వారు సజీవులై లేచి లెకిక్ంప శకయ్ముకాని మహా సైనయ్మై నిలిచిరి. 

యెహెజేక్లు 37:11 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, ఈ యెముకలు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సూచించుచునన్వి. వారుమన యెముకలు ఎండిపోయెను, మన ఆశ 

విఫలమాయెను, మనము నాశనమైపోతివిు అని యనుకొనుచునాన్రు  

యెహెజేక్లు 37:12 => కాబటిట్ పర్వచనమెతిత్ వారితో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పర్జలారా, మీరునన్ సమాధులను నేను తెరచెదను, సమాధులలోనుండి 

మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచి ఇశార్యేలు దేశములోనికి తోడుకొని వచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 37:13 => నా పర్జలారా, నేను సమాధులను తెరచి సమాధులలోనునన్ మిముమ్ను 

బయటికి రపిప్ంచగా 

యెహెజేక్లు 37:14 => నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు, మీరు బర్దుకునటుల్ నా 

ఆతమ్ను మీలో ఉంచి మీ దేశములో మిముమ్ను నివసింపజేసెదను, యెహోవానగు నేను మాట ఇచిచ్ 

దానిని నెరవేరుత్నని మీరు తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

రోమీయులకు 11:15 => వారిని విసరిజ్ంచుట, లోకమును దేవునితో సమాధానపరచుట 

అయినయెడల, వారిని చేరుచ్కొనుట యేమగును? మృతులు సజీవులైనటే ట్ అగును గదా? 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

Page  of 1762 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యెషయా 26:14 => చచిచ్నవారు మరల బర్దుకరు పేర్తలు మరలలేవరు అందుచేతను నీవు వారిని 

దండించి నశింపజేసితివి వారికను సమ్రణకు రాకుండ నీవు వారిని తుడిచివేసితివి. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

యెహెజేక్లు 37:10 => ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను పర్వచింపగా జీవాతమ్ వారిలోనికి వచెచ్ను; 

వారు సజీవులై లేచి లెకిక్ంప శకయ్ముకాని మహా సైనయ్మై నిలిచిరి. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

వచనము 9 

వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా 

పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

పర్కటన 20:5 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచు వరకు కడమ మృతులు బర్దుకలేదు; ఇదియే 

మొదటి పునరుతాథ్నము. 
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పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 22:7 => ఇదిగో నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను, ఈ గర్ంథములోని పర్వచన వాకయ్ములను 

గైకొనువాడు ధనుయ్డు. 

యెషయా 4:3 => సీయోనులో శేషించినవారికి యెరూషలేములో నిలువబడినవానికి అనగా జీవము 

పొందుటకై యెరూషలేములో దాఖలైన పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు. 

దానియేలు 12:12 => వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దియైదు దినములు తాళుకొని 

కనిపెటుట్కొనువాడు ధనుయ్డు. 

లూకా 14:15 => ఆయనతో కూడ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండినవారిలో ఒకడు ఈ మాటలు విని 

దేవుని రాజయ్ములో భోజనము చేయువాడు ధనుయ్డని ఆయనతో చెపప్గా 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 
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యెషయా 61:6 => మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని 

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 
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రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడడ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:21 => ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా మీ పితరులకిచెచ్దనని 

పర్మాణము చేసిన దేశమున మీ దినములును మీ సంతతివారి దినములును భూమికి పైగా ఆకాశము 

నిలుచునంతకాలము విసత్రించును. 

కీరత్నలు 45:16 => నీ పితరులకు పర్తిగా నీకు కుమారులుందురు భూమియందంతట నీవు వారిని 

అధికారులనుగా నియమించెదవు. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

యెషయా 66:21 => మరియు యాజకులుగాను లేవీయులుగాను ఉండుటకై నేను వారిలో కొందరిని 

ఏరప్రచుకొందును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు . మరియు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళె ల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 
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లూకా 20:36 => వారు పునరుతాథ్నములో పాలివారైయుండి, దేవదూత సమానులును దేవుని 

కుమారులునై యుందురు గనుక వారికను చావనేరరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

యాకోబు 5:20 => పాపిని వాని తపుప్మారగ్మునుండి మళిల్ంచువాడు మరణమునుండి యొక 

ఆతమ్ను రకిష్ంచి అనేక పాపములను కపిప్వేయునని తాను తెలిసికొనవలెను. 

వచనము 10 

వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ 

కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు రాతిర్ంబగళుల్ 

బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

మతత్యి 8:32 => ఆయన వాటిని పొమమ్నగా అవి ఆ మనుషుయ్లను వదలిపెటిట్ ఆ పందులలోనికి 

పోయెను; ఇదిగో ఆ మందంతయు పర్పాతము నుండి సముదర్ములోనికి వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి 

నీళల్లో పడి చచెచ్ను. 

మతత్యి 12:29 => ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధింపనియెడల యేలాగు ఆ బలవంతుని 

యింటిలో చొచిచ్ అతని సామగిర్ దోచుకొనగలడు? అటుల్ బంధించినయెడల వాని యిలుల్ 

దోచుకొనును. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

మారుక్ 5:13 => యేసు వాటికి సెలవియయ్గా ఆ అపవితార్తమ్లు వానిని విడిచి పందులలో 

పర్వేశించెను. పర్వేశింపగా ఇంచుమించు రెండువేల సంఖయ్గల ఆ మంద పర్పాతమునుండి 

సముదర్పుదారిని వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి, సముదర్ములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

మారుక్ 13:5 => యేసు వారితో ఇటుల్ చెపప్సాగెను ఎవడును మిముమ్ను మోసపుచచ్కుండ 

చూచుకొనుడి.  
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లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 

యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

1 పేతురు 3:19 => ఆతమ్ విషయములో బర్దికింపబడి, పాపముల విషయములో ఒకక్సారే 

శర్మపడెను. 
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1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

వచనము 11 

మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ యొకనిని చూచితిని; 

భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

యెహెజేక్లు 38:1 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 39:29 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీద నేను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక 

నేనికను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై యుండను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

నాయ్యాధిపతులు 7:12 => మిదాయ్నీయులును అమాలేకీయులును తూరుప్వారును లెకక్కు 

మిడతలవలె ఆ మైదానములో పరుండియుండిరి. వారి ఒంటెలు సముదర్తీరమందునన్ యిసుక 

రేణువులవలె లెకక్లేనివై యుండెను. 
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1 సమూయేలు 13:5 => ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై ముపప్దివేల 

రథములను ఆరువేల గుఱఱ్పు రౌతులను సముదర్పుదరినుండు ఇసుకరేణువులంత విసాత్రమైన 

జనసమూహమును సమకూరుచ్కొని వచిచ్రి. వీరు బయలుదేరి బేతావెను తూరుప్దికుక్న మికమ్షులో 

దిగిరి. 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

యెషయా 10:22 => నీ జనులైన ఇశార్యేలు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉండినను దానిలో శేషమే 

తిరుగును, సమూలనాశనము నిరణ్యింపబడెను. నీతి పర్వాహమువలె వచుచ్ను  

యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 10:2 => యాపెతు కుమారులు గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు 

మెషెకు తీరసు అనువారు. 

యెహోషువ 9:2 => వారు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచిచ్రి. 

యెహోషువ 10:4 => లాకీషు రాజైన యాఫీయ యొదద్కును ఎగోల్ను రాజైన దెబీరు నొదద్కును 

వరత్మానము పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:4 => యోవేలు కుమారులలో ఒకడు షెమయా, షెమయాకు గోగు 

కుమారుడు, గోగునకు షిమీ కుమారుడు, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:21 => అందుకు ఆ యాతమ్ నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్లందరి 

నోటను అబదధ్ములాడు ఆతమ్గా ఉందునని చెపప్గా యెహోవా నీవు అతనిని పేర్రేపించి జయింతువు, 

పోయి ఆ పర్కారముగా చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 1:7 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిమీద ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

కీరత్నలు 48:4 => రాజులు కూడిరి వారు ఏకముగా కూడివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 118:10 => అనయ్జనులందరు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను 

వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యెషయా 25:5 => ఎండిన దేశములో ఎండవేడిమి అణగిపోవునటుల్ నీవు అనుయ్ల ఘోషను 

అణచివేసితివి మేఘచాఛ్యవలన ఎండ అణచివేయబడునటుల్ బలాతాక్రుల జయకీరత్న 

అణచివేయబడును.  

యెషయా 29:7 => అరీయేలుతో యుదధ్ము చేయు సమసత్ జనుల సమూహమును దానిమీదను దాని 

కోటమీదను యుదధ్ము చేయువారును దాని బాధపరచువారందరును రాతిర్ కనన్ సవ్పన్మువలె 

ఉందురు.  

యెషయా 43:17 => రథమును గుఱఱ్మును సేనను శూరులను నడిపించువాడునగు యెహోవా 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. వారందరు ఏకముగా పండుకొని లేవకయుందురు వారు లయమై 

జనుపనారవలె ఆరిపోయిరి.  

యెషయా 54:15 => జనులు గుంపుకూడినను వారు నావలన కూడరు నీకు విరోధముగా 

గుంపుకూడువారు నీ పక్షపు వారగుదురు. 
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యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

యెహెజేక్లు 38:2 => నరపుతుర్డా, మాగోగు దేశపువాడగు గోగు, అనగా రోషునకును 

మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతియైనవాని తటుట్ అభిముఖుడవై అతనిగూరిచ్ ఈ మాట యెతిత్ 

పర్వచింపుము 

యెహెజేక్లు 38:15 => ఉతత్రదికుక్న దూరముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి నీవును నీతోకూడ 

జనములనేకములును గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్ముగా కూడివచిచ్ 

యోవేలు 3:2 => అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్, యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, 

వారు ఆ యా దేశములలోనికి నా సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము 

పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పక్షమున అకక్డ నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యోవేలు 3:11 => చుటుట్పటల్నునన్ అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి. యెహోవా, నీ 

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

మీకా 4:3 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనేక జనములకు నాయ్యము తీరుచ్ను, దూరమున నివసించు 

బలము గల అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్ను. వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ 

యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను సాగకొటుట్దురు, జనము మీదికి జనము ఖడగ్ము ఎతత్క యుండును, 

యుధద్ముచేయ నేరుచ్కొనుట జనులు ఇక మానివేతురు. 

మీకా 5:9 => నీ హసత్ము నీ విరోధులమీద ఎతత్బడి యుండునుగాక, నీ శతుర్వులందరు 

నశింతురుగాక. 

జెకరాయ్ 12:3 => ఆ దినమందు నేను యెరూషలేమును సమసత్మైన జనులకు బరువైన 

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

మారుక్ 13:5 => యేసు వారితో ఇటుల్ చెపప్సాగెను ఎవడును మిముమ్ను మోసపుచచ్కుండ 

చూచుకొనుడి.  
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యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:35 => ముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని 

పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను.  

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 20:5 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచు వరకు కడమ మృతులు బర్దుకలేదు; ఇదియే 

మొదటి పునరుతాథ్నము. 

వచనము 12 

మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము ఎదుట నిలువబడి 

యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును వేరొక గర్ంథము 
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విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల చొపుప్న మృతులు 

తీరుప్ పొందిరి. 

యెషయా 8:7 => కాగా పర్భువు బలమైన యూఫర్టీసు నది విసాత్ర జలములను, అనగా అషూష్రు 

రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంచును; అవి దాని కాలువలనిన్టిపైగా పొంగి 

ఒడుడ్లనిన్టిమీదను పొరిల్పారును. 

యెషయా 8:8 => అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ్ పొరిల్ పర్వహించును; అవి కుతికల లోతగును. 

ఇమామ్నుయేలూ, పకిష్ తన రెకక్లు విపుప్నపప్టివలె దాని రెకక్ల వాయ్పకము నీ దేశ వైశాలయ్మంతటను 

వాయ్పించును.  

యెహెజేక్లు 38:9 => గాలి వాన వచిచ్నటుల్ను మేఘము కమిమ్నటుల్ను నీవు దేశముమీదికి వచెచ్దవు, 

నీవును నీ సైనయ్మును నీతోకూడిన బహు జనమును దేశముమీద వాయ్పింతురు. 

యెహెజేక్లు 38:16 => మేఘము భూమిని కమిమ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద పడెదరు; 

అంతయ్దినములందు అది సంభవించును, అనయ్జనులు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ నినున్బటిట్ వారి యెదుట 

ననున్ నేను పరిశుదధ్ పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా దేశముమీదికి నినున్ రపిప్ంచెదను. 

హబకూక్కు 1 :6 => ఆలకించుడి , తమవికాని ఉనికిపటుట్లను ఆకర్మించవలెనని 

భూదిగంతములవరకు సంచరించు ఉదేర్కముగల కూర్రులగు కలీద్యులను నేను రేపుచునాన్ను. 

2 రాజులు 6:15 => దైవజనుడైన అతని పనివాడు పెందలకడ లేచి బయటికి వచిచ్నపుప్డు 

గుఱఱ్ములును రథములును గల సైనయ్ము పటట్ణమును చుటుట్కొనియుండుట కనబడెను. అంతట అతని 

పనివాడు అయోయ్ నా యేలినవాడా, మనము ఏమి చేయుదమని ఆ దైవజనునితో అనగా 

మీకా 2:13 => పార్కారములు పడగొటుట్వాడు వారికి ముందుగా పోవును, వారు గుమమ్మును 

పడగొటిట్ దాని దావ్రా దాటిపోవుదురు, వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును, యెహోవా వారికి 

నాయకుడుగా ఉండును.  

మతత్యి 16:16 => అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వని 

చెపెప్ను. 
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మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 21:20 => యెరూషలేము దండల్చేత చుటట్బడుట మీరు చూచునపుప్డు దాని నాశనము 

సమీపమైయునన్దని తెలిసికొనుడి. 

కీరత్నలు 48:1 => మన దేవుని పటట్ణమందు ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తమందు యెహోవా 

గొపప్వాడును బహు కీరత్నీయుడునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 48:2 => ఉతత్రదికుక్న మహారాజు పటట్ణమైన సీయోను పరవ్ తము రమయ్మైన యెతుత్గల 

చోట నుంచబడి సరవ్భూమికి సంతోషకరముగా నునన్ది  

కీరత్నలు 48:3 => దాని నగరులలో దేవుడు ఆశర్యముగా పర్తయ్క్షమగుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 74:2 => నీ సావ్సథ్య్ గోతర్మును నీవు పూరవ్ము సంపాదించుకొని విమోచించిన నీ 

సమాజమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము. నీవు నివసించు ఈ సీయోను పరవ్తమును 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

కీరత్నలు 74:3 => శతుర్వులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనునన్ సమసత్మును పాడుచేసియునాన్రు నితయ్ము 

పాడైయుండు చోటల్కు విజయము చేయుము. 

కీరత్నలు 74:4 => నీ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నీ విరోధులు ఆరభ్టించుచునాన్రు విజయ ధవ్జములని 

తమ ధవ్జములను వారెతిత్యునాన్రు 

కీరత్నలు 125:1 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచువారు కదలక నితయ్ము నిలుచు సీయోను 

కొండవలెనుందురు. 
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కీరత్నలు 125:2 => యెరూషలేముచుటుట్ పరవ్తములునన్టుల్ యెహోవా ఇది మొదలుకొని నితయ్ము 

తన పర్జల చుటుట్ ఉండును. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

నిరగ్మకాండము 9:23 => మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను 

వడగండల్ను కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద 

వడగండుల్ కురిపించెను. 

నిరగ్మకాండము 9:24 => ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన పిడుగులును బహు 

బలమైనవాయెను. ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి 

కలుగలేదు. 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 
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సంఖాయ్కాండము 11:1 => జనులు ఆయాసమునుగూరిచ్ సణుగుచుండగా అది యెహోవాకు 

వినబడెను; యెహోవా దాని వినినపుప్డు ఆయన కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా అగిన్ వారిలో 

రగులుకొని ఆ పాళెములో నొకకొనను దహింపసాగెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 1:11 => మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని 

యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచిచ్  దైవజనుడా , తవ్ రగా దిగిరమమ్ ని రాజు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 1:12 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని చెపప్గా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగిన్ దిగి వానిని వాని 

యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 1:13 => ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో 

కూడ పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచిచ్ ఏలీయా యెదుట మోకాళూ ల్ని 

దైవజనుడా, దయచేసి నా పార్ణమును నీ దాసులైన యీ యేబదిమంది పార్ణములను నీ దృషిట్కి 

పిర్యమైనవిగా ఉండనిముమ్. 

2 రాజులు 1:14 => చితత్గించుము; ఆకాశమునుండి అగిన్ దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను 

ఇదద్రిని వాని వాని యేబదిమందితో కూడ దహించెను; అయితే నా పార్ణము నీ దృషిట్కి పిర్యమైనదిగా 

ఉండనిమమ్ని మనవిచేయగా 

2 రాజులు 1:15 => యెహోవా దూత వానికి భయపడక వానితోకూడ దిగిపొమమ్ని ఏలీయాకు 

సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు లేచి వానితోకూడ రాజునొదద్కు వచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 97:3 => అగిన్ ఆయనకు ముందు నడచుచునన్ది అది చుటుట్నునన్ ఆయన శతుర్వులను 

కాలిచ్వేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 106:18 => వారి సంఘములో అగిన్ రగిలెను దాని మంట భకిత్హీనులను కాలిచ్వేసెను. 

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యెహెజేక్లు 38:22 => తెగులు పంపి హతయ్ కలుగజేసి అతనిమీదను అతని సైనయ్పు వారిమీదను 

అతనితో కూడిన జనములనేకములమీదను పర్ళయమైన వానను పెదద్ వడగండల్ను అగిన్గంధకములను 

కురిపించి నేను అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యెహెజేక్లు 39:6 => నేను మాగోగు మీదికిని దీవ్పములలో నిరివ్చారముగా నివసించువారి మీదికిని 

అగిన్ పంపెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

యెహోషువ 9:2 => వారు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 23:26 => అయితే సౌలు పరవ్తము ఈ తటుట్నను దావీదును అతని జనులును 

పరవ్తము ఆ తటుట్నను పోవుచుండగా దావీదు సౌలు దగగ్రనుండి తపిప్ంచుకొని పోవలెనని 
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తవ్రపడుచుండెను. సౌలును అతని జనులును దావీదును అతని జనులను పటుట్కొనవలెనని వారిని 

చుటుట్కొనుచుండిరి. 

యోబు 38:18 => భూమి వైశాలయ్త ఎంతో నీవు గర్హించితివా? నీకేమైన తెలిసినయెడల చెపుప్ము. 

కీరత్నలు 48:4 => రాజులు కూడిరి వారు ఏకముగా కూడివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 118:10 => అనయ్జనులందరు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను 

వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యెషయా 25:5 => ఎండిన దేశములో ఎండవేడిమి అణగిపోవునటుల్ నీవు అనుయ్ల ఘోషను 

అణచివేసితివి మేఘచాఛ్యవలన ఎండ అణచివేయబడునటుల్ బలాతాక్రుల జయకీరత్న 

అణచివేయబడును.  

యెషయా 29:7 => అరీయేలుతో యుదధ్ము చేయు సమసత్ జనుల సమూహమును దానిమీదను దాని 

కోటమీదను యుదధ్ము చేయువారును దాని బాధపరచువారందరును రాతిర్ కనన్ సవ్పన్మువలె 

ఉందురు.  

యెషయా 34:2 => యెహోవా కోపము సమసత్ జనములమీదికి వచుచ్చునన్ది వారి సరవ్ 

సైనయ్ములమీద ఆయన కోర్ధము వచుచ్చునన్ది ఆయన వారిని శపించి వధకు అపప్గించెను. 

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

యెషయా 54:15 => జనులు గుంపుకూడినను వారు నావలన కూడరు నీకు విరోధముగా 

గుంపుకూడువారు నీ పక్షపు వారగుదురు. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 
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దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

యోవేలు 3:11 => చుటుట్పటల్నునన్ అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి. యెహోవా, నీ 

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

మీకా 4:3 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనేక జనములకు నాయ్యము తీరుచ్ను, దూరమున నివసించు 

బలము గల అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్ను. వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ 

యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను సాగకొటుట్దురు, జనము మీదికి జనము ఖడగ్ము ఎతత్క యుండును, 

యుధద్ముచేయ నేరుచ్కొనుట జనులు ఇక మానివేతురు. 

మీకా 5:9 => నీ హసత్ము నీ విరోధులమీద ఎతత్బడి యుండునుగాక, నీ శతుర్వులందరు 

నశింతురుగాక. 

జెఫనాయ్ 3:19 => ఆ కాలమున నినున్ హింసపెటుట్వారినందరిని నేను శికిష్ంతును, కుంటుచు 

నడుచువారిని నేను రకిష్ంతును, చెదరగొటట్బడినవారిని సమకూరుచ్దును, ఏ యే దేశములలో వారు 

అవమానము నొందిరో అకక్డనెలల్ నేను వారికి ఖాయ్తిని మంచి పేరును కలుగజేసెదను,  

జెకరాయ్ 9:8 => నేను కనున్లారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, 

తిరుగులాడు సైనయ్ములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక 

దండుపేటను ఏరప్రచెదను. 

జెకరాయ్ 12:3 => ఆ దినమందు నేను యెరూషలేమును సమసత్మైన జనులకు బరువైన 

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 
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జెకరాయ్ 12:6 => ఆ దినమున నేను యూదా అధికారులను కటెట్లకిర్ంది నిపుప్లుగాను పనలకిర్ంది 

దివిటీగానుచేతును, వారు నలుదికుక్లనునన్ జనములనందరిని దహించుదురు. యెరూషలేమువారు 

ఇంకను తమ సవ్సథ్లమగు యెరూషలేములో నివసించుదురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

పర్కటన 20:5 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచు వరకు కడమ మృతులు బర్దుకలేదు; ఇదియే 

మొదటి పునరుతాథ్నము. 

వచనము 13 

సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును పాతాళలోకమును వాటి 

వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 
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పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

1 రాజులు 18:40 => అపుప్డు ఏలీయా ఒకనినైన తపిప్ంచుకొని పోనియయ్క బయలు పర్వకత్లను 

పటుట్కొనుడని వారికి సెలవియయ్గా జనులు వారిని పటుట్కొనిరి. ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రకు వారిని 

కొనిపోయి అకక్డ వారిని వధించెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 
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2 రాజులు 10:11 => ఈ పర్కారము యహూ యెజెర్యేలులో అహాబు కుటుంబికులందరిని, అతని 

సంబంధులగు గొపప్వారినందరిని అతని బంధువులనందరిని, అతడు నియమించిన యాజకులను 

హతముచేసెను; అతనికి ఒకనినైనను ఉండనియయ్లేదు. 

యెషయా 1:31 => బలవంతులు నారపీచువలె నుందురు, వారి పని అగిన్ కణమువలె నుండును 

ఆరుప్వాడెవడును లేక వారును వారి పనియు బొతిత్గా కాలిపోవును. 

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

యెషయా 64:9 => యెహోవా, అతయ్ధికముగా కోపపడకుము మేము చేసిన దోషమును నితయ్ము 

జాఞ్పకము చేసికొనకుము చితత్గించుము, చూడుము, దయచేయుము, మేమందరము నీ పర్జలమే గదా.  

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 
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లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 15:28 => మరియు సమసత్మును ఆయనకు లోపరచబడినపుప్డు దేవుడు 

సరవ్ములో సరవ్మగు నిమితత్ము కుమారుడు తనకు సమసత్మును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును. 

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

Page  of 1785 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరుణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

యాకోబు 2:19 => దేవుడొకక్డే అని నీవు నముమ్చునాన్వు. ఆలాగు నముమ్ట మంచిదే; 

దయయ్ములును నమిమ్ వణకుచునన్వి. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 
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పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 
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వచనము 14 

మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ అగిన్గుండము రెండవ 

మరణము. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

కీరత్నలు 9:7 => యెహోవా శాశవ్తముగా సింహాసనాసీనుడై యునాన్డు. నాయ్యము తీరుచ్టకు 

ఆయన తన సింహాసనమును సాథ్పించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 9:8 => యెహోవా నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్ను యథారథ్తనుబటిట్ పర్జలకు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 14:6 => బాధపడువారి ఆలోచనను మీరు తృణీకరించుదురు అయినను యెహోవా వారికి 

ఆశర్యమైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 14:7 => సీయోనులోనుండి ఇశార్యేలునకు రక్షణ కలుగునుగాక. యెహోవా చెరలోని తన 

పర్జలను రపిప్ంచునపుప్డు యాకోబు హరిష్ంచును, ఇశార్యేలు సంతోషించును. 

కీరత్నలు 47:8 => దేవుడు అనయ్జనులకు రాజైయునాన్డు దేవుడు తన పరిశుదధ్ సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 89:14 => నీతినాయ్యములు నీ సింహాసనమునకు ఆధారములు కృపాసతయ్ములు నీ 

సనిన్ధానవరుత్లు. 
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కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

పర్కటన 6:14 => మరియు ఆకాశమండలము చుటట్బడిన గర్ంథము వలెనై తొలగిపోయెను. పర్తి 

కొండయు పర్తి దీవ్పమును వాటివాటి సాథ్నములు తపెప్ను. 

పర్కటన 16:20 => పర్తి దీవ్పము పారిపోయెను, పరవ్తములు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 21:1 => అంతట నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును 

మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. సముదర్మును ఇకను లేదు. 

యిరిమ్యా 4:23 => నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; 

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 

యిరిమ్యా 4:24 => పరవ్తములను చూడగా అవి కంపించుచునన్వి కొండలనిన్యు కదులుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 4:25 => నేను చూడగా నరుడొకడును లేకపోయెను, ఆకాశపకుష్లనిన్యు 

ఎగిరిపోయియుండెను. 
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యిరిమ్యా 4:26 => నేను చూచుచుండగా ఫలవంతమైన భూమి యెడారి ఆయెను, అందులోని 

పటట్ ణములనిన్యు యెహోవా కోపాగిన్ కి నిలువలేక ఆయన యెదుట నుండకుండ 

పడగొటట్బడియుండెను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

2 పేతురు 3:12 => దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెటుట్చు, దానిని ఆశతో అపేకిష్ంచుచు, మీరు 

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  

యోబు 9:6 => భూమిని దాని సథ్లములోనుండి కదలించువాడు ఆయనే దాని సత్ంభములు 

అదరచేయువాడు ఆయనే 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 
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తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

1 రాజులు 10:18 => మరియు రాజు దంతముచేత పెదద్ సింహాసనము చేయించి సువరణ్ముతో దాని 

పొదిగించెను. 

1 రాజులు 19:11 => అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు 

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:17 => మరియు రాజు దంతముతో ఒక గొపప్ సింహాసనము చేయించి 

పర్శసత్మైన బంగారముతో దాని పొదిగించెను. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 14:18 => పరవ్తమైనను పడిపోయి నాశనమగును కొండయైనను దాని సాథ్నము తపుప్ను. 

యోబు 26:11 => ఆయన గదిద్ంపగా ఆకాశవిశాల సత్ంభములు విసమ్యమొంది అదరును 

కీరత్నలు 9:3 => నీవు నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నాకు నాయ్యము తీరుచ్చునాన్వు నీవు 

సింహాసనాసీనుడవై నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్తీరుచ్చునాన్వు 

కీరత్నలు 18:9 => నిపుప్కణములు రాజబెటెట్ను. మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

పాదములకిర్ంద గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

కీరత్నలు 29:6 => దూడవలె అవి గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును లెబానోనును షిరోయ్నును 

గురుపోతు పిలల్వలె గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 46:6 => జనములు ఘోషించుచునన్వి రాజయ్ములు కదలుచునన్వి ఆయన తన కంఠధవ్ని 

వినిపించగా భూమి కరగిపోవుచునన్ది. 
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కీరత్నలు 50:6 => దేవుడు తానే నాయ్యకరత్యై యునాన్డు. ఆకాశము ఆయన నీతిని 

తెలియజేయుచునన్ది.(సెలా.)  

కీరత్నలు 77:18 => నీ ఉరుముల ధవ్ని సుడిగాలిలో మోర్గెను మెరుపులు లోకమును 

పర్కాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపించెను. 

కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  

కీరత్నలు 99:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు భూమి కదలును. 

కీరత్నలు 102:26 => అవి నశించును గాని నీవు నిలచియుందువు అవియనిన్యు వసత్రమువలె 

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

కీరత్నలు 104:5 => భూమి యెనన్టికిని కదలకుండునటుల్ ఆయన దానిని పునాదులమీద 

సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 104:32 => ఆయన భూమిని చూడగా అది వణకును ఆయన పరవ్తములను ముటట్గా అవి 

పొగరాజును 

కీరత్నలు 114:4 => కొండలు పొటే ట్ళల్వలెను గుటట్లు గొఱఱ్పిలల్లవలెను గంతులువేసెను. 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

పర్సంగి 12:14 => గూఢమైన పర్తి యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు విమరశ్ చేయునపుప్డు ఆయన 

పర్తికిర్యను అది మంచిదే గాని చెడడ్దే గాని, తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను. 

యెషయా 2:19 => యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 5:25 => దానినిబటిట్ యెహోవా కోపము ఆయన పర్జలమీద మండుచునన్ది. ఆయన 

వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొటట్గా పరవ్తములు వణకుచునన్వి. వీధులమధయ్ను వారి 
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కళేబరములు పెంటవలె పడియునన్వి. ఇంతగా జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన 

బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 13:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఉగర్తకును ఆయన కోపాగిన్ దినమునకును 

ఆకాశము వణకునటుల్ను భూమి తన సాథ్నము తపుప్నటుల్ను నేను చేసెదను.  

యెషయా 24:19 => భూమి బొతిత్గా బదద్లై పోవుచునన్ది భూమి కేవలము తునకలై పోవుచునన్ది 

భూమి బహుగా దదద్రిలుల్చునన్ది  

యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

యెషయా 40:10 => ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా పర్భువగు యెహోవా తానే 

శకిత్సంపనున్డై వచుచ్ను ఆయన ఇచుచ్ బహుమానము ఆయనయొదద్నునన్ది ఆయన చేయు 

పర్తికారము ఆయనకు ముందుగా నడచుచునన్ది.  

యెషయా 40:12 => తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల 

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  

యెషయా 42:15 => పరవ్తములను కొండలను పాడుచేయుదును వాటిమీది చెటుట్చేమలనిన్టిని 

ఎండిపోచేయుదును నదులను దీవ్పములుగా చేయుదును మడుగులను ఆరిపోచేయుదును. 

యెషయా 51:6 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్డి కిర్ంద భూమిని చూడుడి అంతరిక్షము పొగవలె 

అంతరాధ్నమగును భూమి వసత్రమువలె పాతగిలిపోవును అందలి నివాసులు అటువలె చనిపోవుదురు నా 

రక్షణ నితయ్ముండును నా నీతి కొటిట్వేయబడదు.  

యెషయా 64:1 => గగనము చీలుచ్కొని నీవు దిగివచెచ్దవు గాక నీ సనిన్ధిని పరవ్తములు 

తతత్రిలుల్ను గాక. 

యిరిమ్యా 10:10 => యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము 

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 
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యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

దానియేలు 7:26 => అతని యధికారము నశింపజేయుటకును నిరూమ్లము చేయుటకును తీరుప్ 

విధింపబడెను గనుక అది కొటిట్వేయబడును. 

యోవేలు 2:10 => వాటి భయముచేత భూమి కంపించుచునన్ది ఆకాశము తతత్రించుచునన్ది 

సూరయ్చందుర్లకు తేజోహీనత కలుగుచునన్ది నక్షతర్ములకు కాంతి తపుప్చునన్ది. 

ఆమోసు 9:5 => ఆయన సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా; ఆయన భూమిని మొతత్గా అది 

కరిగిపోవును, అందులోని నివాసులందరును పర్లాపింతురు, నైలునది వలెనే అది యంతయు 

ఉబుకుచుండును, ఐగుపుత్ దేశపు నైలునది వలెనే అది అణగిపోవును. 

మీకా 1:4 => ఆయన నడువగా అగిన్కి మైనము కరుగునటుల్ పరవ్తములు కరిగిపోవును, లోయలు 

విడిపోవును, వాటముమీద పోసిన నీరు పారునటుల్ అవి కరిగి పారును, 

నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

హబకూక్కు 3:10 => నినున్ చూచి పరవ్తములు కంపించును జలములు పర్వాహములుగా పారును 

సముదార్గాధము ఘోషించుచు తనచేతులు పైకెతుత్ను. 

జెకరాయ్ 6:3 => మూడవ రథమునకు తెలల్ని గుఱఱ్ములు నాలుగవ రథమునకు చుకక్లు చుకక్లుగల 

బలమైన గుఱఱ్ములుండెను. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 
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పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

మతత్యి 20:8 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని 

చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి 

ఇమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మారుక్ 9:2 => ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము 

వెంటబెటుట్కొని, యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మారుక్ 13:24 => ఆ దినములలో ఆ శర్మ తీరినతరువాత చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు తన 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 

మారుక్ 13:31 => ఆకాశమును భూమియును గతించును గాని నా మాటలు గతింపవు. 
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మారుక్ 14:62 => యేసు అవును నేనే; మీరు మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 

లూకా 2:9 => పర్భువు దూత వారియొదద్కు వచిచ్ నిలిచెను; పర్భువు మహిమ వారి చుటుట్ 

పర్కాశించినందున, వారు మికిక్లి భయపడిరి. 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 9:29 => ఆయన పార్రిథ్ంచుచుండగా ఆయన ముఖరూపము మారెను; ఆయన వసత్రములు 

తెలల్నివై ధగధగ మెరిసెను. 

లూకా 12:2 => మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

లూకా 16:17 => ధరమ్శాసత్రములో ఒక పొలల్యిన తపిప్పోవుటకంటె ఆకాశమును భూమియు 

గతించిపోవుట సులభము. 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

లూకా 21:33 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలేమాతర్మును గతింపవు. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

1 కొరిందీయులకు 11:26 => మీరు ఈ రొటెట్ను తిని, యీ పాతర్లోనిది తార్గునపుప్డెలల్ పర్భువు 

వచుచ్వరకు ఆయన మరణమును పర్చురించుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 
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2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 6:16 => బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

పర్కటన 18:21 => తరువాత బలిషుఠ్డైన యొక దూత గొపప్ తిరుగటి రాతివంటి రాయి యెతిత్ 

సముదర్ములో పడవేసి ఈలాగు మహా పటట్ణమైన బబులోను వేగముగా పడదోర్యబడి ఇక ఎనన్టికిని 

కనబడకపోవును. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 
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పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

వచనము 15 

ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు అగిన్గుండములో 

పడవేయబడెను. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

యోహాను 11:26 => బర్దికి నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును ఎనన్టికిని చనిపోడు. ఈ 

మాట నముమ్చునాన్వా? అని ఆమెను నడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 
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మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:21 => మనుషుయ్ని దావ్రా మరణము వచెచ్ను గనుక మనుషుయ్ని దావ్రానే 

మృతుల పునరుతాథ్నమును కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:22 => ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచునాన్రో, ఆలాగుననే 

కీర్సుత్నందు అందరు బర్దికింపబడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 
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రోమీయులకు 14:12 => అని వార్యబడియునన్ది గనుక మనలో పర్తివాడును తనున్గురించి 

దేవునికి లెకక్ యొపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 
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పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

కీరత్నలు 69:28 => జీవగర్ంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపుపెటుట్ము నీతిమంతుల పటీ ట్లో వారి 

పేరులు వార్యకుము. 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

కీరత్నలు 28:4 => వారి కిర్యలనుబటిట్ వారి దుషట్కిర్యలనుబటిట్ వారికి పర్తికారము చేయుము. వారు 

చేసిన పనినిబటిట్ వారికి పర్తికారము చేయుము వారికి తగిన పర్తిఫలమిముమ్.  
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కీరత్నలు 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

సామెతలు 24:29 => వాడు నాకు చేసినటుల్ వానికి చేసెదను వాని కిర్యచొపుప్న వానికి 

పర్తిఫలమిచెచ్ద ననుకొనకుము. 

పర్సంగి 12:14 => గూఢమైన పర్తి యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు విమరశ్ చేయునపుప్డు ఆయన 

పర్తికిర్యను అది మంచిదే గాని చెడడ్దే గాని, తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 38:25 => ఆమెను బయటికి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఆమె తన మామయొదద్కు ఆ 

వసుత్వులను పంపి ఇవి యెవరివో ఆ మనుషుయ్నివలన నేను గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ 

కఱఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 
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నిరగ్మకాండము 32:33 => అందుకు యెహోవా యెవడు నా యెదుట పాపము చేసెనో వాని నా 

గర్ంథములోనుండి తుడిచివేయుదును. 

సంఖాయ్కాండము 5:23 => తరువాత యాజకుడు పతర్ముమీద ఆ శపథములను వార్సి ఆ చేదు 

నీళల్తో వాటిని తుడిచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న పర్కారముగాను నీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణము చేసిన పర్కారముగాను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:34 => ఇది నాయొదద్ మరుగుపడి యుండలేదా? నా నిధులలో 

ముదిర్ంపబడి యుండలేదా? 

2 రాజులు 23:2 => యూదావారినందరిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లనందరిని, యాజకులను 

పర్వకత్లను అలుప్లనేమి ఘనులనేమి జనులందరిని పిలుచుకొని, యెహోవా మందిరమునకు వచిచ్ 

వారు వినుచుండగా, యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథములోని మాటలనిన్టిని 

చదివించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 

యోబు 21:22 => ఎవడైనను దేవునికి జాఞ్నము నేరుప్నా? పరలోకవాసులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను 

గదా. 

యోబు 34:25 => వారి కిర్యలను ఆయన తెలిసికొనుచునాన్డు రాతిర్యందు ఆయన నాశనము 

కలుగజేయగా వారు నలుగగొటట్బడుదురు. 

కీరత్నలు 9:8 => యెహోవా నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్ను యథారథ్తనుబటిట్ పర్జలకు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 
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కీరత్నలు 50:6 => దేవుడు తానే నాయ్యకరత్యై యునాన్డు. ఆకాశము ఆయన నీతిని 

తెలియజేయుచునన్ది.(సెలా.)  

కీరత్నలు 56:8 => నా సంచారములను నీవు లెకిక్ంచియునాన్వు నా కనీన్ళుల్ నీ బుడిడ్లో 

నుంచబడియునన్వి అవి నీ కవిలెలో1 కనబడును గదా. 

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 139:16 => నేను పిండమునై యుండగా నీ కనున్లు ననున్ చూచెను నియమింపబడిన 

దినములలో ఒకటైన కాకమునుపే నా దినములనిన్యు నీ గర్ంథములో లిఖితములాయెను. 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

యెషయా 59:18 => పర్తిదండనను వసత్రముగా వేసికొనెను ఆసకిత్ని పైవసత్రముగా ధరించుకొనెను 

వారి కిర్యలనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన శతుర్వులకు రౌదర్ము చూపును తన విరోధులకు 

పర్తికారము చేయును దీవ్పసుథ్లకు పర్తికారము చేయును.  

యెషయా 65:6 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా యెదుట గర్ంథములో అది 

వార్యబడియునన్ది పర్తికారము చేయక నేను మౌనముగా నుండను నిశచ్యముగా 

వారనుభవించునటుల్ నేను వారికి పర్తికారము చేసెదను.  
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యిరిమ్యా 16:6 => ఘనులేమి అలుప్లేమి యీ దేశమందునన్వారు చనిపోయి పాతిపెటట్బడరు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును అంగలారచ్కుందురు, ఎవరును తముమ్ను తాము కోసికొనకుందురు, వారి 

నిమితత్ము ఎవరును తముమ్ను తాము బోడి చేసికొనకుందురు. 

యెహెజేక్లు 7:3 => నా కోపము నీమీద తెపిప్ంచు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు తీరుప్తీరిచ్, నీవు చేసిన 

సమసత్ హేయకృతయ్ముల ఫలము నీమీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 13:9 => వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను 

పగవాడను, వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, 

వారు ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషుట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషుట్నికే చెందును. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 33:20 => యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరనుకొనుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, మీలో ఎవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధించెదను. 

యెహెజేక్లు 36:19 => వారి పర్వరత్ననుబటిట్యు వారి కిర్యలనుబటిట్యు వారిని శికిష్ంచి, నేను 

అనయ్జనులలోనికి వారిని వెళల్గొటట్గా వారు ఆ యా దేశములకు చెదరిపోయిరి. 

దానియేలు 5:5 => ఆ గడియలోనే మానవ హసత్పు వేర్ళుల్ కనబడి, దీపము దగగ్ర రాజుయొకక్ నగరు 

గోడ పూతమీద ఏదో యొక వార్త వార్యుచునన్టుట్ండెను. రాజు ఆ హసత్ము వార్యుట చూడగా  

దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 
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మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

మలాకీ 3:17 => నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా సవ్కీయ సంపాదయ్మై 

యుందురు; తండిర్ తనున్ సేవించు కుమారుని కనికరించునటుట్ నేను వారిని కనికరింతునని 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

మతత్యి 20:8 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని 

చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి 

ఇమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

లూకా 12:2 => మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 
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రోమీయులకు 2 : 1 2 = > ధరమ్శాసత్రము కలిగినవారై పాపము చేసిన వారందరు 

ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా తీరుప్ నొందుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 3:13 => వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది 

అగిన్చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెటిట్దో దానిని అగిన్యే పరీకిష్ంచును. 

1 కొరిందీయులకు 11:26 => మీరు ఈ రొటెట్ను తిని, యీ పాతర్లోనిది తార్గునపుప్డెలల్ పర్భువు 

వచుచ్వరకు ఆయన మరణమును పర్చురించుదురు. 

గలతీయులకు 6:5 => పర్తివాడును తన బరువు తానే భరించుకొనవలెను గదా? 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  
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వచనము 1 

అంతట నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమియు 

గతించిపోయెను. సముదర్మును ఇకను లేదు. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 6:8 => అపుప్డు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వరణ్ముగల ఒక గుఱఱ్ము కనబడెను; దాని 

మీద కూరుచ్నన్వాని పేరు మృతుయ్వు. పాతాళలోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడగ్మువలనను 

కరవువలనను మరణమువలనను (లేక తెగులువలనను) భూమిలోనుండి కూర్రమృగములవలనను 

భూనివాసులను చంపుటకు భూమి యొకక్ నాలుగవ భాగము పైన అధికారము వానికియయ్బడెను 

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

1 కొరిందీయులకు 15:50 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నది ఏమనగా రకత్మాంసములు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొననేరవు; క్షయత అక్షయతను సవ్తంతిర్ంచుకొనదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 
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1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

1 కొరిందీయులకు 15:56 => మరణపు ములుల్ పాపము; పాపమునకునన్ బలము ధరమ్శాసత్రమే. 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:34 => ఇది నాయొదద్ మరుగుపడి యుండలేదా? నా నిధులలో 

ముదిర్ంపబడి యుండలేదా? 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

కీరత్నలు 9:8 => యెహోవా నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్ను యథారథ్తనుబటిట్ పర్జలకు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 
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కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

యెషయా 5:14 => అందుచేతనే పాతాళము గొపప్ ఆశపెటుట్కొని అపరిమితముగా తన నోరు 

తెరచుచునన్ది వారిలో ఘనులును సామానుయ్లును ఘోషచేయువారును హరిష్ంచువారును 

పడిపోవుదురు. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

యెషయా 59:18 => పర్తిదండనను వసత్రముగా వేసికొనెను ఆసకిత్ని పైవసత్రముగా ధరించుకొనెను 

వారి కిర్యలనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన శతుర్వులకు రౌదర్ము చూపును తన విరోధులకు 

పర్తికారము చేయును దీవ్పసుథ్లకు పర్తికారము చేయును.  

యెహెజేక్లు 7:3 => నా కోపము నీమీద తెపిప్ంచు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు తీరుప్తీరిచ్, నీవు చేసిన 

సమసత్ హేయకృతయ్ముల ఫలము నీమీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 7:9 => యెహోవానగు నేనే నినున్ మొతుత్వాడనై యునాన్నని నీవెరుగునటుల్ నీయెడల 

కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నుందును, నీ పర్వరత్న ఫలము నీవనుభవింపజేసెదను, నీ 

హేయకృతయ్ములు నీ మధయ్నుండనితుత్ను. 

యెహెజేక్లు 37:12 => కాబటిట్ పర్వచనమెతిత్ వారితో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పర్జలారా, మీరునన్ సమాధులను నేను తెరచెదను, సమాధులలోనుండి 

మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచి ఇశార్యేలు దేశములోనికి తోడుకొని వచెచ్దను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

వచనము 2 

మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ కొరకు 

అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

1 కొరిందీయులకు 15:26 => కడపట నశింపజేయబడు శతుర్వు మరణము. 

1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 
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పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడడ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 
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రోమీయులకు 5:12 => ఇటుల్ండగా ఒక మనుషుయ్నిదావ్రా పాపమును పాపముదావ్రా మరణమును 

లోకములో ఏలాగు పర్వేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయ్లందరు పాపము చేసినందున మరణము 

అందరికిని సంపార్పత్మాయెను. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

2 తిమోతి 1:10 => కీర్సుత్యేసను మన రక్షకుని పర్తయ్క్షతవలన బయలుపరచబడినదియు నైన తన 

కృపను బటిట్యు, మనలను రకిష్ంచి పరిశుదధ్మైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను. ఆ 

కీర్సుత్యేసు, మరణమును నిరరథ్కము చేసి జీవమును అక్షయతను సువారత్వలన వెలుగులోనికి తెచెచ్ను. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 
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పర్కటన 6:8 => అపుప్డు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వరణ్ముగల ఒక గుఱఱ్ము కనబడెను; దాని 

మీద కూరుచ్నన్వాని పేరు మృతుయ్వు. పాతాళలోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడగ్మువలనను 

కరవువలనను మరణమువలనను (లేక తెగులువలనను) భూమిలోనుండి కూర్రమృగములవలనను 

భూనివాసులను చంపుటకు భూమి యొకక్ నాలుగవ భాగము పైన అధికారము వానికియయ్బడెను 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

వచనము 3 

అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో కాపురముండును, 

వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి తోడైయుండును. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

యోహాను 3:18 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువానికి తీరుప్ తీరచ్బడదు; విశవ్సింపనివాడు 

దేవుని అదివ్తీయకుమారుని నామమందు విశావ్సముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీరుప్ 

తీరచ్బడెను. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడడ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 
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యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  
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మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

కీరత్నలు 9:17 => దుషుట్లును దేవుని మరచు జనులందరును పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 87:6 => యెహోవా జనముల సంఖయ్ వార్యించునపుప్డు ఈ జనము అకక్డ జనిమ్ంచెనని 

సెలవిచుచ్ను. (సెలా.) 

కీరత్నలు 97:3 => అగిన్ ఆయనకు ముందు నడచుచునన్ది అది చుటుట్నునన్ ఆయన శతుర్వులను 

కాలిచ్వేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 140:10 => కణకణలాడు నిపుప్లు వారిమీద వేయబడును గాక వారు తిరిగి 

లేవకుండునటుల్ అగిన్గుండములో వారు కూలచ్బడుదురుగాక అగాధ జలములలోనికి తోర్యబడుదురు 

గాక  
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యెషయా 4:3 => సీయోనులో శేషించినవారికి యెరూషలేములో నిలువబడినవానికి అనగా జీవము 

పొందుటకై యెరూషలేములో దాఖలైన పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు. 

యెషయా 34:2 => యెహోవా కోపము సమసత్ జనములమీదికి వచుచ్చునన్ది వారి సరవ్ 

సైనయ్ములమీద ఆయన కోర్ధము వచుచ్చునన్ది ఆయన వారిని శపించి వధకు అపప్గించెను. 

యెషయా 50:11 => ఇదిగో అగిన్ రాజబెటిట్ అగిన్కొరవులను మీచుటుట్ పెటుట్కొనువారలారా, మీ 

అగిన్జావ్లలో నడువుడి రాజబెటిట్న అగిన్ కొరవులలో నడువుడి నాచేతివలన ఇది మీకు కలుగుచునన్ది 

మీరు వేదనగలవారై పండుకొనెదరు.  

యిరిమ్యా 17:13 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యమా, యెహోవా, నినున్ విసరిజ్ంచి వారందరు 

సిగుగ్నొందుదురు. నాయెడల దోర్హము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను 

విసరిజ్ంచియునాన్రు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వార్యబడినవారుగా ఉందురు. 

యెహెజేక్లు 13:9 => వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను 

పగవాడను, వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, 

వారు ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు.  

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 
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మతత్యి 18:8 => కాగా నీ చెయియ్యైనను నీ పాదమైనను నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల, దానిని 

నరికి నీయొదద్నుండి పారవేయుము; రెండుచేతులును రెండు పాదములును కలిగి నితాయ్గిన్లో 

పడవేయబడుటకంటె కుంటివాడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

యోహాను 10:3 => అతనికి దావ్రపాలకుడు తలుపు తీయును, గొఱఱ్లు అతని సవ్రము వినును, 

అతడు తన సొంత గొఱఱ్లను పేరుపెటిట్ పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

యోహాను 17:9 => నేను వారికొరకు పార్రథ్న చేయుచునాన్ను; లోకము కొరకు పార్రథ్న చేయుటలేదు, 

నీవు నాకు అనుగర్హించియునన్వారు నీవారైనందున వారికొరకే పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 
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రోమీయులకు 5:12 => ఇటుల్ండగా ఒక మనుషుయ్నిదావ్రా పాపమును పాపముదావ్రా మరణమును 

లోకములో ఏలాగు పర్వేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయ్లందరు పాపము చేసినందున మరణము 

అందరికిని సంపార్పత్మాయెను. 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

హెబీర్యులకు 1:13 => అయితే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చేయువరకు 

నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము అని దూతలలో ఎవనినిగూరిచ్యైన యెపుప్డైనను చెపెప్నా? 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 
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యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 17:8 => నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే అది 

అగాధజలములోనుండి పైకి వచుచ్టకును నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

భూనివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ 

మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు వచుచ్ననన్ సంగతి తెలిసికొని 

అశచ్రయ్పడుదురు. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 
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పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 4 

ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక ఉండదు, దుఃఖమైనను 

ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని సింహాసనములోనుండి 

వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

యెషయా 65:17 => ఇదిగో నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని సృజించుచునాన్ను మునుపటివి 

మరువబడును జాఞ్పకమునకు రావు. 

యెషయా 65:18 => నేను సృజించుచునన్దానిగూరిచ్ మీరు ఎలల్పుప్డు హరిష్ంచి ఆనందించుడి 

నిశచ్యముగా నేను యెరూషలేమును ఆనందకరమైన సథ్లముగాను ఆమె పర్జలను 

హరిష్ంచువారినిగాను సృజించుచునాన్ను.  

యెషయా 65:19 => నేను యెరూషలేమునుగూరిచ్ ఆనందించెదను నా జనులనుగూరిచ్ హరిష్ంచెదను 

రోదనధవ్నియు విలాపధవ్నియు దానిలో ఇకను వినబడవు.  

యెషయా 66:22 => నేను సృజింపబోవు కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమియు లయముకాక నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నీ సంతతియు నీ నామమును నిలిచియుండును ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

Page  of 1823 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

2 పేతురు 3:13 => అయినను మనమాయన వాగాద్నమునుబటిట్ కొర్తత్ ఆకాశముల కొరకును కొర్తత్ 

భూమి కొరకును కనిపెటుట్చునాన్ము; వాటియందు నీతి నివసించును. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 13:1 => మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక కూర్రమృగము 

సముదర్ములోనుండి పైకి వచుచ్ట చూచితిని. దాని కొముమ్లమీద పది కిరీటములును దాని తలలమీద 

దేవదూషణకరమైన పేళుల్ను ఉండెను. 

యెషయా 27:1 => ఆ దినమున యెహోవా గటిట్దై గొపప్దై బలమైన తన ఖడగ్ము పటుట్కొనును 

తీవర్సరప్మైన మకరమును వంకరసరప్మైన మకరమును ఆయన దండించును సముదర్ముమీదనునన్ 

మకరమును సంహరించును.  

యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

దానియేలు 7:3 => అపుప్డు నాలుగు మికిక్లి గొపప్ జంతువులు మహా సముదర్ములోనుండి 

పైకెకెక్ను. ఆ జంతువులు ఒక దానికొకటి భినన్ములై యుండెను. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 102:26 => అవి నశించును గాని నీవు నిలచియుందువు అవియనిన్యు వసత్రమువలె 

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

పర్సంగి 1:9 => మునుపు ఉండినదే ఇక ఉండబోవునది; మునుపు జరిగినదే ఇక జరుగబోవునది; 

సూరుయ్ని కిర్ంద నూతనమైనదేదియు లేదు. 
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యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యెషయా 64:4 => తనకొరకు కనిపెటుట్వాని విషయమై నీవు తపప్ తన కారయ్ము సఫలముచేయు 

మరి ఏ దేవునిని ఎవడు నేకాలమున చూచియుండలేదు అటిట్ దేవుడు కలడనన్ సమాచారము 

మనుషుయ్లకు వినబడలేదు అటిట్ సంగతి వారికి తెలిసియుండలేదు.  

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 16:17 => ధరమ్శాసత్రములో ఒక పొలల్యిన తపిప్పోవుటకంటె ఆకాశమును భూమియు 

గతించిపోవుట సులభము. 

రోమీయులకు 8:19 => దేవుని కుమారుల పర్తయ్క్షతకొరకు సృషిట్ మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు 

కనిపెటుట్చునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 12:27 => ఇంకొకసారి అను మాట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు 

నిమితత్ము అవి సృషిట్ంపబడినవనన్టుట్ చలింపచేయబడినవి బొతిత్గా తీసివేయబడునని 

అరధ్మిచుచ్చునన్ది. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 
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2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

వచనము 5 

అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా చేయుచునాన్నని 

చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక వార్యుమని ఆయన నాతో 

చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 

పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 
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కీరత్నలు 48:1 => మన దేవుని పటట్ణమందు ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తమందు యెహోవా 

గొపప్వాడును బహు కీరత్నీయుడునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 48:2 => ఉతత్రదికుక్న మహారాజు పటట్ణమైన సీయోను పరవ్ తము రమయ్మైన యెతుత్గల 

చోట నుంచబడి సరవ్భూమికి సంతోషకరముగా నునన్ది  

కీరత్నలు 48:3 => దాని నగరులలో దేవుడు ఆశర్యముగా పర్తయ్క్షమగుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 87:3 => దేవుని పటట్ణమా, మనుషుయ్లు నినున్గూరిచ్ మికిక్లి గొపప్ సంగతులు 

చెపుప్కొందురు.(సెలా.) 

యెషయా 1:21 => అయోయ్, నమమ్కమైన నగరము వేశయ్ ఆయెనే! అది నాయ్యముతో 

నిండియుండెను నీతి దానిలో నివసించెను ఇపుప్డైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమునాన్రు.  

యెషయా 52:1 => సీయోనూ, లెముమ్ లెముమ్, నీ బలము ధరించుకొనుము పరిశుదధ్ పటట్ణమైన 

యెరూషలేమా, నీ సుందర వసత్రములను ధరించుకొనుము ఇకమీదట సునన్తిపొందని వాడొకడైనను 

అపవితుర్డొకడైనను నీ లోపలికి రాడు.  

యిరిమ్యా 31:23 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు--చెరలోనుండి నేను వారిని తిరిగి రపిప్ంచిన తరువాత యూదాదేశములోను దాని 

పటట్ణములలోను జనులు నీతికేష్తర్మా, పర్తిషిఠ్త పరవ్తమా, యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును గాక 

అను మాట ఇకను వాడుకొందురు. 

హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 13:14 => నిలువరమైన పటట్ణము మనకికక్డ లేదు గాని, ఉండబోవుచునన్దాని 

కోసము ఎదురుచూచుచునాన్ము. 
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పర్కటన 21:10 => ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, 

యెరూషలేము అను పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి 

దిగివచుచ్ట నాకు చూపెను. 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 

గలతీయులకు 4:26 => అయితే పైనునన్ యెరూషలేము సవ్తంతర్ముగా ఉనన్ది; అది మనకు తలిల్. 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

కీరత్నలు 45:12 => తూరు కుమారెత్ నైవేదయ్ము తీసికొనివచుచ్ను జనులలో ఐశవ్రయ్వంతులు నీ 

దయను వెదకుదురు. 

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 
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కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

యోహాను 3:29 => పెండిల్కుమారెత్ గలవాడు పెండిల్ కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండిల్ 

కుమారుని సవ్రము వినెడి సేన్హితుడు ఆ పెండిల్ కుమారుని సవ్రము విని మికిక్లి సంతోషించును; ఈ 

నా సంతోషము పరిపూరణ్మైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  
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ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:31 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండిర్ని తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారిదద్రును ఏకశరీరమగుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 

నెహెమాయ్ 11:18 => పరిశుదధ్ పటట్ణములో ఉనన్ లేవీయులందరు రెండువందల ఎనుబది 

నలుగురు. 

కీరత్నలు 46:4 => ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పటట్ణమును సరోవ్నన్తుని మందిరపు 

పరిశుదధ్ సథ్లమును సంతోషపరచుచునన్వి.  

కీరత్నలు 68:16 => శిఖరములుగల పరవ్తములారా, దేవుడు నివాసముగా కోరుకొనన్ కొండను 

మీరేల ఓరచూపులు చూచుచునాన్రు? యెహోవా నితయ్ము అందులోనే నివసించును. 

కీరత్నలు 84:1 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంత రమయ్ములు 

కీరత్నలు 107:7 => వారొక నివాసపురము చేరునటుల్ చకక్ని తోర్వను ఆయన వారిని నడిపించెను. 

పరమగీతము 2:16 => నా పిర్యుడు నావాడు నేను అతని దానను పదమ్ములునన్చోట అతడు 

మందను మేపుచునాన్డు 

పరమగీతము 4:7 => నా పిర్యురాలా, నీవు అధికసుందరివి నీయందు కళంకమేమియు లేదు. 

పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  

పరమగీతము 6:3 => నేను పదమ్ములలో మేపుచునన్ నా పిర్యుని దానను అతడును నావాడు. 
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పరమగీతము 6:4 => నా సఖీ, నీవు తిరాస్ పటట్ణమువలె సుందరమైన దానవు. యెరూషలేమంత 

సౌందరయ్వంతురాలవు టెకెక్ముల నెతిత్న సైనయ్మువలె భయము పుటిట్ంచుదానవు 

యెషయా 48:2 => వారు మేము పరిశుదధ్ పటట్ణసుథ్లమను పేరు పెటుట్కొని ఇశార్యేలు దేవుని 

ఆశర్యించుదురు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

యెషయా 49:18 => కనున్లెతిత్ నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండిల్కుమారెత్ ఒడాడ్ణము 

ధరించుకొనునటుల్ నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని పర్మాణము 

చేయుచునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 65:11 => యెహోవాను విసరిజ్ంచి నా పరిశుదధ్పరవ్తమును మరచి గాదునకు బలల్ను 

సిదధ్పరచువారలారా, అదృషట్దేవికి పానీయారప్ణము నరిప్ంచువారలారా, నేను పిలువగా మీరు 

ఉతత్రమియయ్లేదు  

యిరిమ్యా 2:32 => కనయ్క తన ఆభరణములను మరచునా? పెండిల్కుమారి తన ఒడాడ్ణమును 

మరచునా? నా పర్జలు లెకక్లేననిన్ దినములు ననున్ మరచియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 33:2 => మాట నెరవేరుచ్ యెహోవా, సిథ్రపరచవలెనని దాని నిరిమ్ంచు యెహోవా, 

యెహోవా అను నామము వహించినవాడే ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యెహెజేక్లు 16:10 => విచితర్మైన కుటుట్పని చేసిన వసత్రము నీకు ధరింపజేసితిని, సనన్మైన యెఱఱ్ని 

చరమ్ముతో చేయబడిన పాదరక్షలు నీకు తొడిగించితిని, సనన్పు అవిసెనారబటట్ నీకు వేయించితిని, 

నీకు పటుట్బటట్ ధరింపజేసితిని. 

యెహెజేక్లు 43:7 => నరపుతుర్డా, యిది నా గదెద్ సథ్లము, నా పాదపీఠము; ఇకక్డ నేను 

ఇశార్యేలీయులమధయ్ నితయ్మును నివసించెదను, వారు ఇకను జారతవ్ముచేసి తమ రాజుల 

కళేబరములకు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్, తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుదధ్నామమును 

అపవితర్పరచక యుందురు, నాకును వారికిని మధయ్ గోడమాతర్ముంచి 
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దానియేలు 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

హోషేయ 2:19 => నీవు నితయ్ము నాకుండునటుల్గా నేను నీతినిబటిట్ తీరుప్తీరుచ్టవలనను, 

దయాదాకిష్ణయ్ములు చూపుటవలనను నినున్ పర్ధానము చేసికొందును. 

మతత్యి 5:35 => అది ఆయన పాదపీఠము, యెరూషలేము తోడనవదుద్; అది మహారాజు పటట్ణము 

మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 27:53 => వారు సమాధులలోనుండి బయటికి వచిచ్ ఆయన లేచిన తరువాత పరిశుదధ్ 

పటట్ణములో పర్వేశించి అనేకులకు అగపడిరి. 

యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 21:9 => అంతట ఆ కడపటి యేడు తెగుళల్తో నిండిన యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ 

యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ ఇటు రముమ్, పెండిల్కుమారెత్ను, అనగా గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ 

భారయ్ను నీకు చూపెదనని నాతొ చెపిప్ 
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పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 6 

మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, అనగా ఆదియు 

అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను ఉచితముగా 

అనుగర్హింతును. 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

పర్కటన 10:8 => అంతట పరలోకమునుండి నేను వినిన సవ్రము మరల నాతో మాటలాడుచు నీవు 

వెళిల్ సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియునన్ ఆ దూతచేతిలో విపప్బడియునన్ ఆ చినన్ 

పుసత్కము తీసికొనుమని చెపుప్ట వింటిని 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 
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లేవీయకాండము 26:11 => నా మందిరమును మీ మధయ్ ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ 

అసహయ్పడదు. 

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

యెషయా 12:6 => సీయోను నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ మధయ్నునన్ 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఘనుడైయునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 37:27 => నా మందిరము వారికి పైగా నుండును, నేను వారి దేవుడనైయుందును 

వారు నా జనులైయుందురు. 

యెహెజేక్లు 43:7 => నరపుతుర్డా, యిది నా గదెద్ సథ్లము, నా పాదపీఠము; ఇకక్డ నేను 

ఇశార్యేలీయులమధయ్ నితయ్మును నివసించెదను, వారు ఇకను జారతవ్ముచేసి తమ రాజుల 

కళేబరములకు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్, తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుదధ్నామమును 

అపవితర్పరచక యుందురు, నాకును వారికిని మధయ్ గోడమాతర్ముంచి 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరుణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  
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పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 32:38 => వారు నాకు పర్జలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 8:10 => ఆ దినములైన తరువాత ఇశార్యేలు ఇంటివారితో నేను చేయబోవు 

నిబంధన యేదనగా, వారి మనసుస్లో నా ధరమ్విధులను ఉంచెదను వారి హృదయములమీద వాటిని 

వార్యుదును నేను వారికి దేవుడునైయుందును వారు నాకు పర్జలై యుందురు. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 
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జెకరాయ్ 8:8 => యెరూషలేములో నివసించుటకై వారిని తోడుకొని వచెచ్దను, వారు నా జనులై 

యుందురు, నేను వారికి దేవుడనైయుందును; ఇది నీతి సతయ్ములనుబటిట్ జరుగును. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

నిరగ్మకాండము 25:8 => నేను వారిలో నివసించునటుల్ వారు నాకు పరిశుదధ్సథ్లమును 

నిరిమ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:1 => మరియు నీవు పది తెరలతో ఒక మందిరమును చేయవలెను. నీల ధూమర్ 

రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్పు నారతో వాటిని చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలవాటినిగా 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:45 => నేను ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించి వారికి దేవుడనైయుందును.  

నిరగ్మకాండము 38:21 => మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము, అనగా సాక్షయ్పు మందిర పదారథ్ముల 

మొతత్ము ఇదే. ఇటుల్ వాటిని యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే 

మాటచొపుప్న లెకక్ పెటిట్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 40:18 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే మందిరమును నిలువబెటిట్ 

దాని దిమమ్లను వేసి దాని పలకలను నిలువబెటిట్ దాని పెండెబదద్లను చొనిపి దాని సత్ంభములను 

నిలువబెటిట్ 

నిరగ్మకాండము 40:34 => అపుప్డు మేఘము పర్తయ్క్షపు గుడారమును కమమ్గా యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమును నింపెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:3 => నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ 

మగవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి 

వెళల్గొటట్వలెను. 

Page  of 1836 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

సంఖాయ్కాండము 9:16 => నితయ్మును ఆలాగే జరిగెను. మేఘము మందిరమును కమెమ్ను; 

రాతిర్యందు అగిన్వంటి ఆకారము కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

సంఖాయ్కాండము 35:34 => మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ 

మధయ్ను నివసించుచునాన్ను . నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ 

నివసించుచునాన్ను. 

1 రాజులు 6:13 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులను విడిచిపెటట్క నేను వారిమధయ్ నివాసము 

చేసెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:24 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైయునాన్డని నీ పేరు ఎనన్టికిని ఘనపరచబడునటుల్ నీవు సెలవిచిచ్న మాట 

నిశచ్యముగా సిథ్రపరచబడును గాక; మరియు నీ దాసుడైన దావీదు సంతతి నీ యెదుట 

సిథ్రపరచబడునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => నీవు నితయ్ము కాపురముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక 

ఘనమైన మందిరమును నీకు కటిట్ంచియునాన్ను అని చెపిప్ 

కీరత్నలు 15:1 => యెహోవా, నీ గుడారములో అతిథిగా ఉండదగినవాడెవడు? నీ పరిశుదధ్ 

పరవ్తముమీద నివసింపదగిన వాడెవడు? 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 37:29 => నీతిమంతులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు వారు దానిలో నితయ్ము 

నివసించెదరు. 

కీరత్నలు 46:4 => ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పటట్ణమును సరోవ్నన్తుని మందిరపు 

పరిశుదధ్ సథ్లమును సంతోషపరచుచునన్వి.  
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కీరత్నలు 65:4 => నీ ఆవరణములలో నివసించునటుల్ నీవు ఏరప్రచుకొని చేరుచ్కొనువాడు ధనుయ్డు నీ 

పరిశుదాధ్లయముచేత నీ మందిరములోని మేలుచేత మేము తృపిత్పొందెదము.  

కీరత్నలు 68:16 => శిఖరములుగల పరవ్తములారా, దేవుడు నివాసముగా కోరుకొనన్ కొండను 

మీరేల ఓరచూపులు చూచుచునాన్రు? యెహోవా నితయ్ము అందులోనే నివసించును. 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 

కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 84:1 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంత రమయ్ములు 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

కీరత్నలు 114:2 => యూదా ఆయనకు పరిశుదధ్సథ్లమాయెను ఇశార్యేలు ఆయనకు 

రాజయ్మాయెను. 

పరమగీతము 2:16 => నా పిర్యుడు నావాడు నేను అతని దానను పదమ్ములునన్చోట అతడు 

మందను మేపుచునాన్డు 

యెషయా 65:11 => యెహోవాను విసరిజ్ంచి నా పరిశుదధ్పరవ్తమును మరచి గాదునకు బలల్ను 

సిదధ్పరచువారలారా, అదృషట్దేవికి పానీయారప్ణము నరిప్ంచువారలారా, నేను పిలువగా మీరు 

ఉతత్రమియయ్లేదు  

యిరిమ్యా 14:9 => భర్మసియునన్వానివలెను రకిష్ంపలేని శూరునివలెను నీవేల ఉనాన్వు? 

యెహోవా, నీవు మామధయ్ నునాన్వే; మేము నీ పేరుపెటట్బడినవారము; మముమ్ను చెయియ్ విడువకుము.  

యిరిమ్యా 30:22 => అపుప్డు మీరు నాకు పర్జలైయుందురు నేను మీకు దేవుడనైయుందును. 
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యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 36:28 => నేను మీ పితరులకిచిచ్న దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా 

జనులైయుందురు నేను మీ దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 37:23 => వారిని ఏకజనముగా చేసి, వారికందరికి ఒక రాజునే నియమించెదను. తమ 

విగర్హములవలనగాని తాము చేసియునన్ హేయ కిర్యలవలనగాని యే అతికర్మ కిర్యలవలనగాని 

వారికమీదట తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనరు; తాము నివసించిన చోటల్నిన్టిలో వారు మానక 

పాపములు ఇక చేయకుండ వారిని రకిష్ంచి వారిని పవితర్పరచెదను, అపుప్డు వారు నా జనులగుదురు, 

నేను వారి దేవుడనైయుందును.  

యెహెజేక్లు 41:1 => తరువాత అతడు ననున్ ఆలయమునకు తోడుకొనివచిచ్ దాని సత్ంభములను 

కొలిచెను. ఇరుపర్కక్ల అవి ఆరు మూరలాయెను, ఇది గుడారపు వెడలుప్. 

యెహెజేక్లు 48:8 => యూదావారి సరిహదుద్ను అనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మీరు పర్తిషిట్ంచు 

పర్తిషిట్త భూమియుండును. దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు వేల కొలకఱఱ్లు; దాని నిడివి తూరుప్నుండి 

పడమరవరకు తకిక్నభాగముల నిడివివలెనే యుండును; పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్ ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:35 => దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా 

యుండు సథ్లమని నాటనుండి ఆ పటట్ణమునకు పేరు. 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

హోషేయ 2:23 => నేను దానిని భూమియందు నాకొరకై వితుత్దును; జాలి నొందని దానియందు 

నేను జాలి చేసికొందును; నా జనము కానివారితో మీరే నా జనమని నేను చెపప్గా వారు నీవే మా 

దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోవేలు 2:27 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమధయ్ నునన్వాడను నేనే యనియు, నేనే మీ దేవుడనైన 

యెహోవాననియు, నేను తపప్ వేరు దేవుడొకడును లేడనియు మీరు తెలిసికొందురు; నా జనులు ఇక 

నెనన్డను సిగుగ్నొందక యుందురు. 
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యోవేలు 3:21 => అయితే యూదా దేశములో నివాసులు నితయ్ముందురు, తరతరములకు 

యెరూషలేము నివాసముగా నుండును, యెహోవా సీయోనులో నివాసిగా వసించును. 

జెఫనాయ్ 3:15 => తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ శతుర్వులను 

ఆయన వెళల్గొటిట్యునాన్డు; ఇశార్యేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధయ్ ఉనాన్డు, ఇక మీదట మీకు 

అపాయము సంభవింపదు. 

జెకరాయ్ 2:10 => సీయోను నివాసులారా, నేను వచిచ్ మీమధయ్ను నివాసముచేతును; 

సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 8:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను సీయోను నొదద్కు మరల వచిచ్, 

యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సతయ్మును అనుసరించు పురమనియు, సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్ పెటట్బడును. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళిల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

వచనము 7 

జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు నాకు కుమారుడై 

యుండును. 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:3 => ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ 

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 
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యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

1 కొరిందీయులకు 15:26 => కడపట నశింపజేయబడు శతుర్వు మరణము. 

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

1 కొరిందీయులకు 15:56 => మరణపు ములుల్ పాపము; పాపమునకునన్ బలము ధరమ్శాసత్రమే. 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

యెషయా 30:19 => సీయోనులో యెరూషలేములోనే యొక జనము కాపురముండును. జనమా, 

నీవిక నేమాతర్ము కనీన్ళుల్ విడువవు ఆయన నీ మొఱఱ్విని నిశచ్యముగా నినున్ కరుణించును ఆయన నీ 

మాట వినగానే నీకు ఉతత్రమిచుచ్ను.  
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యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

యెషయా 65:18 => నేను సృజించుచునన్దానిగూరిచ్ మీరు ఎలల్పుప్డు హరిష్ంచి ఆనందించుడి 

నిశచ్యముగా నేను యెరూషలేమును ఆనందకరమైన సథ్లముగాను ఆమె పర్జలను 

హరిష్ంచువారినిగాను సృజించుచునాన్ను.  

యెషయా 65:19 => నేను యెరూషలేమునుగూరిచ్ ఆనందించెదను నా జనులనుగూరిచ్ హరిష్ంచెదను 

రోదనధవ్నియు విలాపధవ్నియు దానిలో ఇకను వినబడవు.  

యిరిమ్యా 31:13 => వారి దుఃఖమునకు పర్తిగా సంతోషమిచిచ్ వారిని ఆదరించెదను, విచారము 

కొటిట్వేసి నేను వారికి ఆనందము కలుగజేతును గనుక కనయ్కలును యౌవనులును వృదుధ్లును కూడి 

నాటయ్మందు సంతోషించెదరు. 

పర్కటన 21:1 => అంతట నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును 

మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. సముదర్మును ఇకను లేదు. 

కీరత్నలు 144:4 => నరులు వటిట్ ఊపిరిని పోలియునాన్రు వారి దినములు దాటిపోవు నీడవలె 

నునన్వి. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 
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1 కొరిందీయులకు 7:31 => ఈ లోకము అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింపనటుట్ను 

ఉండవలెను; ఏలయనగా ఈ లోకపు నటన గతించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

1 యోహాను 2:17 => లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచునన్వి గాని, దేవుని చితత్మును 

జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 7:10 => మరియు ఇశార్యేలీయులను నా జనులు ఇకను కదిలింపబడకుండ తమ 

సవ్సథ్లమందు నివసించునటుల్ దానియందు వారిని నాటి, పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద 

నేను నాయ్యాధిపతులను నియమించిన తరువాత జరుగుచు వచిచ్నటుల్ దురుబ్దిధ్ గల జనులు ఇకను 

వారిని కషట్పెటట్కయుండునటుల్గా చేసి 

2 రాజులు 2:21 => అతడు ఆ నీటి ఊటయొదద్కు పోయి అందులో ఉపుప్వేసి, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ నీటిని నేను బాగుచేసియునాన్ను గనుక ఇక దీనివలన మరణము 

కలుగకపోవును. భూమియు నిసాస్రముగా ఉండదు అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => మరియు నేను నా జనులైన ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఒక సథ్లము 

ఏరప్రచి వారిని నాటుదును, వారు మరి తిరుగులాడక తమ సాథ్నమందు కాపురముందురు, 

పూరవ్మందు జరిగినటుల్ను, నా జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద నేను నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించిన 

కాలము మొదలుకొని జరుగుచు వచిచ్నటుల్ను, దుషుట్లు వారిని ఇక శర్మ పెటట్కుందురు; 

కీరత్నలు 15:1 => యెహోవా, నీ గుడారములో అతిథిగా ఉండదగినవాడెవడు? నీ పరిశుదధ్ 

పరవ్తముమీద నివసింపదగిన వాడెవడు? 
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కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 37:29 => నీతిమంతులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు వారు దానిలో నితయ్ము 

నివసించెదరు. 

కీరత్నలు 57:1 => ననున్ కరుణింపుము దేవా ననున్ కరుణింపుము నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను 

ఈ ఆపదలు తొలగిపోవువరకు నీ రెకక్లనీడను శరణుజొచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 65:4 => నీ ఆవరణములలో నివసించునటుల్ నీవు ఏరప్రచుకొని చేరుచ్కొనువాడు ధనుయ్డు నీ 

పరిశుదాధ్లయముచేత నీ మందిరములోని మేలుచేత మేము తృపిత్పొందెదము.  

కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 116:8 => మరణమునుండి నా పార్ణమును కనీన్ళుల్ విడువకుండ నా కనున్లను 

జారిపడకుండ నాపాదములను నీవు తపిప్ంచియునాన్వు. 

యెషయా 33:24 => నాకు దేహములో బాగులేదని అందులో నివసించువాడెవడును అనడు దానిలో 

నివసించు జనుల దోషము పరిహరింపబడును. 

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యిరిమ్యా 31:12 => వారు వచిచ్ సీయోను కొండమీద ఉతాస్హధవ్ని చేతురు; యెహోవా చేయు 

ఉపకారమునుబటిట్యు గోధుమలనుబటిట్యు దార్కాష్రసమునుబటిట్యు తైలమునుబటిట్యు, గొఱఱ్లకును 

పశువులకును పుటుట్ పిలల్లనుబటిట్యు సమూహములుగా వచెచ్దరు; వారిక నెనన్టికిని కృశింపక 

నీళుల్పారు తోటవలెనుందురు. 
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యెహెజేక్లు 28:24 => ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనునటుల్ వారు చుటుట్నుండి వారిని తిరసక్రించుచు 

వచిచ్న వారిలో ఎవరును ఇక వారికి గుచుచ్కొను ముండుల్గానైనను నొపిప్ంచు కంపగానైనను ఉండరు. 

యెహెజేక్లు 37:23 => వారిని ఏకజనముగా చేసి, వారికందరికి ఒక రాజునే నియమించెదను. తమ 

విగర్హములవలనగాని తాము చేసియునన్ హేయ కిర్యలవలనగాని యే అతికర్మ కిర్యలవలనగాని 

వారికమీదట తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనరు; తాము నివసించిన చోటల్నిన్టిలో వారు మానక 

పాపములు ఇక చేయకుండ వారిని రకిష్ంచి వారిని పవితర్పరచెదను, అపుప్డు వారు నా జనులగుదురు, 

నేను వారి దేవుడనైయుందును.  

హోషేయ 2:23 => నేను దానిని భూమియందు నాకొరకై వితుత్దును; జాలి నొందని దానియందు 

నేను జాలి చేసికొందును; నా జనము కానివారితో మీరే నా జనమని నేను చెపప్గా వారు నీవే మా 

దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెఫనాయ్ 3:15 => తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ శతుర్వులను 

ఆయన వెళల్గొటిట్యునాన్డు; ఇశార్యేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధయ్ ఉనాన్డు, ఇక మీదట మీకు 

అపాయము సంభవింపదు. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

జెకరాయ్ 14:11 => పటట్ణము ఎతుత్గా కనబడును, జనులు అకక్డ నివసింతురు, శాపము ఇకను 

కలుగదు, యెరూషలేము నివాసులు నిరభ్యముగా నివసింతురు. 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

లూకా 16:17 => ధరమ్శాసత్రములో ఒక పొలల్యిన తపిప్పోవుటకంటె ఆకాశమును భూమియు 

గతించిపోవుట సులభము. 
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లూకా 20:36 => వారు పునరుతాథ్నములో పాలివారైయుండి, దేవదూత సమానులును దేవుని 

కుమారులునై యుందురు గనుక వారికను చావనేరరు. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

రోమీయులకు 7:24 => అయోయ్, నేనెంత దౌరాభ్గుయ్డను? ఇటిట్ మరణమునకు లోనగు 

శరీరమునుండి ననెన్వడు విడిపించును? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజుఞ్డనై 

యునాన్ను.  

హెబీర్యులకు 4:9 => కాబటిట్ దేవుని పర్జలకు విశార్ంతి నిలిచియునన్ది. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

వచనము 8 
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పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, 

విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో మండు గుండములో 

పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 5:1 => మరియు లోపటను వెలుపటను వార్త కలిగి, యేడు ముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ 

యొక గర్ంథము సింహాసనమునందు ఆసీసుడై యుండువాని కుడిచేత చూచితిని. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

యెషయా 42:9 => మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా కొర్తత్ సంగతులు 

తెలియజేయుచునాన్ను పుటట్కమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచునాన్ను. 

యెషయా 43:19 => ఇదిగో నేనొక నూతనకిర్య చేయుచునాన్ను ఇపుప్డే అది మొలుచును మీరు 

దాని నాలోచింపరా? నేను అరణయ్ములో తోర్వ కలుగజేయుచునాన్ను ఎడారిలో నదులు 

పారజేయుచునాన్ను.  

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 1:19 => కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  
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పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 104:30 => నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అటుల్ నీవు భూతలమును 

నూతనపరచుచునాన్వు. 

పర్సంగి 1:9 => మునుపు ఉండినదే ఇక ఉండబోవునది; మునుపు జరిగినదే ఇక జరుగబోవునది; 

సూరుయ్ని కిర్ంద నూతనమైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

దానియేలు 11:2 => ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు 

రాజులు పారసీకముమీద రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ 

రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు 

విరోధముగా రేపును.  

హబకూక్కు 2:2 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను చదువువాడు పరుగెతుత్చు చదువ వీలగునటుల్ 

నీవు ఆ దరశ్న విషయమును పలకమీద సప్షట్ముగా వార్యుము. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

లూకా 5:38 => అయితే కొర్తత్ దార్కాష్రసము కొతత్ తితుత్లలో పోయవలెను. 

గలతీయులకు 6:15 => కొర్తత్సృషిట్ పొందుటయే గాని సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు. 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 
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పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 21:1 => అంతట నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును 

మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. సముదర్మును ఇకను లేదు. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

వచనము 9 

అంతట ఆ కడపటి యేడు తెగుళల్తో నిండిన యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు 

దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ ఇటు రముమ్, పెండిల్కుమారెత్ను, అనగా గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ భారయ్ను నీకు 

చూపెదనని నాతొ చెపిప్ 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

పర్కటన 22:13 => నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, మొదటివాడను కడపటివాడను, ఆదియు అంతమునై 

యునాన్ను. 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

యెషయా 12:3 => కావున మీరు ఆనందపడి రక్షణాధారములైన బావులలోనుండి నీళుల్ 

చేదుకొందురు ఆ దినమున మీరీలాగందురు  

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  
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యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 36:9 => నీయొదద్ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు 

చూచుచునాన్ము. 

యిరిమ్యా 2:13 => నా జనులు రెండు నేరములు చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్ 

విడిచియునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను తొలిపించుకొనియునాన్రు. 

యోవేలు 3:18 => ఆ దినమందు పరవ్తములలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము పారును, 

కొండలలోనుండి పాలు పర్వహించును. యూదా నదులనిన్టిలో నీళుల్ పారును, నీటి ఊట యెహోవా 

మందిర ములోనుండి ఉబికి పారి షితీత్ము లోయను తడుపును. 

హోషేయ 14:4 => వారు విశావ్సఘాతకులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును. వారిమీదనునన్ 

నా కోపము చలాల్రెను, మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హింతును. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

1 కొరిందీయులకు 2:12 => దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము 

లౌకికాతమ్ను కాక దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ ఆతమ్ను పొందియునాన్ము. 
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1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

1 కొరిందీయులకు 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

సంఖాయ్కాండము 21:16 => అకక్డనుండి వారు బెయేరుకు వెళిల్రి. యెహోవా జనులను 

పోగుచేయుము, నేను వారికి నీళల్నిచెచ్దనని మోషేతో చెపిప్న బావి అది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:20 => నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన 

పర్మాణము చేసిన దేశములో మీరు నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ పార్ణమునకును నీ 

దీరాఘ్యుషు ష్కును మూలమైయునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు 

మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను హతుత్కొనునటుల్ను 

జీవమును కోరుకొనుడి. 

కీరత్నలు 23:2 => పచిచ్కగల చోటల్ను ఆయన ననున్ పరుండజేయుచునాన్డు శాంతికరమైన 

జలములయొదద్ ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 81:10 => ఐగుపీత్యుల దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే 

నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపెదను. 

కీరత్నలు 87:7 => పాటలు పాడుచు వాదయ్ములు వాయించుచు మా ఊటలనిన్యు నీయందే 

యునన్వని వారందురు. 
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సామెతలు 14:27 => అటిట్వారి పిలల్లకు ఆశర్యసాథ్నము కలదు. యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును 

సామెతలు 25:25 => దపిప్గొనినవానికి చలల్ని నీరు ఎటుల్ండునో దూరదేశమునుండి వచిచ్న 

శుభసమాచారము అటుల్ండును. 

యెషయా 41:17 => దీనదరిదుర్లు నీళుల్ వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక దపిప్చేత 

ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు దేవుడనైన నేను వారిని 

విడనాడను.  

యెషయా 43:20 => నేను ఏరప్రచుకొనిన పర్జలు తార్గుటకు అరణయ్ములో నీళుళ్ పుటిట్ంచుచునాన్ను 

ఎడారిలో నదులు కలుగజేయుచునాన్ను అడవి జంతువులును అడవి కుకక్లును నిపుప్కోళుల్ను ననున్ 

ఘనపరచును  

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యిరిమ్యా 17:13 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యమా, యెహోవా, నినున్ విసరిజ్ంచి వారందరు 

సిగుగ్నొందుదురు. నాయెడల దోర్హము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను 

విసరిజ్ంచియునాన్రు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వార్యబడినవారుగా ఉందురు. 

యెహెజేక్లు 39:8 => ఇదిగో అది వచుచ్చునన్ది, కలుగబోవుచునన్ది, నేను తెలియజేసిన 

సమయమున అది జరుగును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యోహాను 1:1 => ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము 

దేవుడైయుండెను. 

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 15:25 => అయితే ననున్ నిరేహ్తుకముగా దేవ్షించిరి అని వారి ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడిన వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఈలాగు జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 15:45 => ఇందువిషయమై ఆదామను మొదటి మనుషుయ్డు జీవించు పార్ణి 

ఆయెనని వార్యబడి యునన్ది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆతమ్ ఆయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

వచనము 10 

Page  of 1855 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, యెరూషలేము అను 

పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట నాకు 

చూపెను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:25 => నేను వచుచ్వరకు మీకు కలిగియునన్దానిని గటిట్గా పటుట్కొనుడి. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

సామెతలు 3 : 3 5 = > జాఞ్నులు ఘనతను సవ్ తంతిర్ంచుకొందురు . బుదిధ్హీనులు 

అవమానభరితులగుదురు. 

యెషయా 65:9 => యాకోబునుండి సంతానమును యూదానుండి నా పరవ్తములను 

సావ్ధీనపరచుకొనువారిని పుటిట్ంచెదను నేను ఏరప్రచుకొనినవారు దాని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు నా 

సేవకులు అకక్డ నివసించెదరు. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 
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మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మారుక్ 10:17 => ఆయన బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒకడు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ 

ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయుదునని 

ఆయన నడిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

1 కొరిందీయులకు 3:23 => మీరు కీర్సుత్ వారు; కీర్సుత్ దేవునివాడు. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

1 పేతురు 1:4 => మృతులలోనుండి యేసుకీర్సుత్ తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ 

మనకు కలుగునటుల్, అనగా అక్షయమైనదియు, నిరమ్లమైనదియు, వాడబారనిదియునైన సావ్సయ్ము 

మనకు కలుగునటుల్, ఆయన తన విశేష కనికరము చొపుప్న మనలను మరల జనిమ్ంపజేసెను. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

జెకరాయ్ 8:8 => యెరూషలేములో నివసించుటకై వారిని తోడుకొని వచెచ్దను, వారు నా జనులై 

యుందురు, నేను వారికి దేవుడనైయుందును; ఇది నీతి సతయ్ములనుబటిట్ జరుగును. 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 
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రోమీయులకు 8:16 => మనము దేవుని పిలల్లమని ఆతమ్ తానే మన ఆతమ్తో కూడ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

హెబీర్యులకు 8:10 => ఆ దినములైన తరువాత ఇశార్యేలు ఇంటివారితో నేను చేయబోవు 

నిబంధన యేదనగా, వారి మనసుస్లో నా ధరమ్విధులను ఉంచెదను వారి హృదయములమీద వాటిని 

వార్యుదును నేను వారికి దేవుడునైయుందును వారు నాకు పర్జలై యుందురు. 

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

1 యోహాను 3:2 => పిర్యులారా, యిపుప్డు మనము దేవుని పిలల్లమై యునాన్ము. మనమిక 

ఏమవుదుమో అది ఇంక పర్తయ్క్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పర్తయ్క్షమైనపుప్డు ఆయన యునన్టుల్గానే 

ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 3:3 => ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెటుట్కొనిన పర్తివాడును ఆయన పవితుర్డై 

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

నిరగ్మకాండము 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

కీరత్నలు 37:29 => నీతిమంతులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు వారు దానిలో నితయ్ము 

నివసించెదరు. 

కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 
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సామెతలు 8:21 => ననున్ పేర్మించువారిని ఆసిత్కరత్లుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును. 

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 32:38 => వారు నాకు పర్జలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 14:11 => వారు ఆలాగున తమకు కలుగజేసికొనిన దోషమునకు శిక్షనొందుదురు, 

పర్వకత్యొదద్ విచారించువాని దోషమెంతో పర్వకత్ దోషమును అంతే అగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 36:28 => నేను మీ పితరులకిచిచ్న దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా 

జనులైయుందురు నేను మీ దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 37:23 => వారిని ఏకజనముగా చేసి, వారికందరికి ఒక రాజునే నియమించెదను. తమ 

విగర్హములవలనగాని తాము చేసియునన్ హేయ కిర్యలవలనగాని యే అతికర్మ కిర్యలవలనగాని 

వారికమీదట తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనరు; తాము నివసించిన చోటల్నిన్టిలో వారు మానక 

పాపములు ఇక చేయకుండ వారిని రకిష్ంచి వారిని పవితర్పరచెదను, అపుప్డు వారు నా జనులగుదురు, 

నేను వారి దేవుడనైయుందును.  

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 24:47 => అతడు తన యావదాసిత్మీద వానినుంచునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళిల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

రోమీయులకు 8:14 => దేవుని ఆతమ్చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరు దేవుని 

కుమారులైయుందురు. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 
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2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

గలతీయులకు 3:26 => యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరు విశావ్సమువలన దేవుని కుమారులై 

యునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:29 => మీరు కీర్సుత్ సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబార్హాముయొకక్ 

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 

గలతీయులకు 4:7 => కాబటిట్ నీవిక దాసుడవు కావు కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని దావ్రా 

వారసుడవు. 

ఎఫెసీయులకు 1:5 => తన చితత్పర్కారమైన దయాసంకలప్ము చొపుప్న, యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తనకు 

కుమారులనుగా సీవ్కరించుటకై, మనలను ముందుగా తనకోసము నిరణ్యించుకొని,  

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

వచనము 11 

దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ రతన్మును పోలియునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:8 => నాయకులు జనులతో యెవడు భయపడి మెతత్నిగుండె 

గలవాడగునో వాడు తాను అధైరయ్పడిన రీతిగా తన సహోదరుల గుండెలు అధైరయ్పరచకుండునటుల్ తన 

యింటికి తిరిగి వెళల్వచుచ్నని చెపప్వలెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:3 => కాబటిట్ నీవు ఎవడు భయపడి వణకుచునాన్డో వాడు తవ్రపడి గిలాదు 

కొండ విడిచి తిరిగివెళల్వలెనని జనులు వినునటుల్గా పర్కటించుమని గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. అపుప్డు 

జనులలోనుండి ఇరువది రెండువేలమంది తిరిగివెళిల్పోయిరి. 

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

యెషయా 57:11 => ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి మనసక్రింపకపోతివి? నీవు 

కలల్లాడి ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి నేను మౌనముగా నుండినందుననే 

గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?  

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:6 => అయిదు పిచుచ్కలు రెండు కాసులకు అమమ్బడును గదా; అయినను వాటిలో 

ఒకటైనను దేవునియెదుట మరువబడదు. 

లూకా 12:7 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన 

పిచుచ్కలకంటె శేర్షుఠ్లు కారా? 

లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 
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యోహాను 12:42 => అయినను అధికారులలో కూడ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి 

గాని , సమాజములోనుండి వెలివేయబడుదుమేమోయని పరిసయుయ్లకు భయపడి వారు 

ఒపుప్కొనలేదు. 

యోహాను 12:43 => వారు దేవుని మెపుప్కంటె మనుషుయ్ల మెపుప్ను ఎకుక్వగా అపేకిష్ంచిరి. 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 

1 యోహాను 5:10 => ఆ సాక్షయ్మేమనగా దేవుడు మనకు నితయ్జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము 

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

Page  of 1863 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషుట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 
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1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

సామెతలు 19:5 => కూటసాకిష్ శిక్ష నొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 19:9 => కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 యోహాను 2:22 => యేసు, కీర్సుత్ కాడని చెపుప్వాడు తపప్ ఎవడబదిధ్కుడు? తండిర్ని కుమారుని 

ఒపుప్కొనని వీడే కీర్సుత్విరోధి. 
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పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడడ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

ఆదికాండము 19:28 => సొదొమ గొమొఱాఱ్ల తటుట్ను ఆ మైదానపు పర్దేశము యావతుత్ను చూడగా 

అదిగో ఆ పర్దేశపు పొగ ఆవము పొగవలె లేచుచుండెను. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

లేవీయకాండము 11:10 => సముదర్ములలోనేమి, నదులలోనేమి, సమసత్ జలచరములలోను సమసత్ 

జలజంతువులలోను వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అవనిన్యు మీకు హేయములు; 
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లేవీయకాండము 13:57 => అటుతరువాత అది ఆ వసత్రమందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని 

తోలుతో చేసిన దేనియందేగాని కనబడినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము. ఆ పొడ దేనిలోనునన్దో 

దానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 19:11 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు దొంగిలింపకూడదు, 

బొంకకూడదు, ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకూడదు; 

లేవీయకాండము 19:31 => కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 

యెహోషువ 23:6 => కాబటిట్ మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడినదంతటిని గైకొని 

అనుసరించుటకు మనసుస్ దృఢము చేసికొని, యెడమకు గాని కుడికి గాని దానినుండి తొలగిపోక 

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 

1 రాజులు 21:26 => ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయుల 

ఆచారరీతిగా విగర్హములను పెటుట్కొని అతడు బహు హేయముగా పర్వరిత్ంచెను. 
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2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

నెహెమాయ్ 6:13 => ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో 

పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి 

లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

యోబు 18:15 => వారికి అనుయ్లైనవారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి 

నివాససథ్లముమీద గంధకము చలల్బడును. 

కీరత్నలు 5:6 => అబదధ్మాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహతయ్ 

జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 

కీరత్నలు 9:17 => దుషుట్లును దేవుని మరచు జనులందరును పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 

కీరత్నలు 31:18 => అబదిధ్కుల పెదవులు మూయబడును గాక. వారు గరవ్మును అసహయ్మును 

అగపరచుచు నీతిమంతులమీద కఠోరమైన మాటలు పలుకుదురు.  

కీరత్నలు 50:19 => కీడు చేయవలెనని నీవు నోరు తెరచుచునాన్వు నీ నాలుక కపటము 

కలిప్ంచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 
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కీరత్నలు 140:10 => కణకణలాడు నిపుప్లు వారిమీద వేయబడును గాక వారు తిరిగి 

లేవకుండునటుల్ అగిన్గుండములో వారు కూలచ్బడుదురుగాక అగాధ జలములలోనికి తోర్యబడుదురు 

గాక  

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 12:22 => అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు 

ఆయనకిషుట్లు. 

సామెతలు 13:5 => నీతిమంతునికి కలల్మాట అసహయ్ము భకిత్హీనుడు నిందించుచు 

అవమానపరచును. 

సామెతలు 20:10 => వేరు వేరు తూనికె రాళుల్ వేరు వేరు కుంచములు ఈ రెండును యెహోవాకు 

హేయములు. 

సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 

యెషయా 1:28 => అతికర్మము చేయువారును పాపులును నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 

యెషయా 34:9 => ఎదోము కాలువలు కీలగును దాని మనున్ గంధకముగా మారచ్బడును దాని 

భూమి దహించు గంధకముగా ఉండును.  

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 
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యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యిరిమ్యా 27:9 => కాబటిట్ మీ పర్వకత్లేమి సోదెగాండేర్మి కలలు కనువారేమి కాలజాఞ్నులేమి 

మంతర్జుఞ్లేమి మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో పలుకునపుడు మీరు వారిని 

లక్షయ్పెటట్కుడి. 

యిరిమ్యా 50:36 => పర్గలభ్ములు పలుకువారు ఖడగ్వశులై పిచిచ్వాండర్గుదురు. బలాఢుయ్లు 

నిరూమ్లమగువరకు ఖడగ్ము వారిమీద పడును  

యెహెజేక్లు 24:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ పటట్ణమునకు 

శర్మ, నేనును విసత్రించి కటెట్లు పేరచ్బోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 33:26 => మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, 

పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున 

వారికి చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 

యెహెజేక్లు 47:11 => అయితే ఆ సముదర్పు బురద సథ్లములును ఊబి సథ్లములును 

ఉపుప్గలవైయుండి బాగుకాక యుండును. 

జెఫనాయ్ 3:13 => ఇశార్యేలీయులలో మిగిలినవారు పాపము చేయరు, అబదధ్మాడరు, 

కపటములాడు నాలుక వారి నోటనుండదు; వారు ఎవరి భయము లేకుండ విశార్ంతి గలవారై 

అనన్పానములు పుచుచ్కొందురు; 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

జెకరాయ్ 8:16 => మీరు చేయవలసిన కారయ్ములేవనగా, పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే 

మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమాధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ గుమమ్ములలో తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 
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మలాకీ 1:14 => నేను ఘనమైన మహారాజునై యునాన్ను; అనయ్జనులలో నా నామము 

భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కాబటిట్ తన మందలో మగది యుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు 

వంచకుడు శాపగర్సుత్డు. 

మలాకీ 2:11 => యూదావారు దోర్హులైరి, ఇశార్యేలీయులమధయ్ యెరూషలేములోనే 

హేయకిర్యలు జరుగుచునన్వి; యూదావారు యెహోవాకు పిర్యమైన పరిశుదధ్సథ్లమును 

అపవితర్పరచి అనయ్దేవత పిలల్లను పెండిల్ చేసికొనిరి. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 15:20 => ఇవే మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును గాని చేతులు కడుగుకొనక భోజనముచేయుట 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదని చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:8 => కాగా నీ చెయియ్యైనను నీ పాదమైనను నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల, దానిని 

నరికి నీయొదద్నుండి పారవేయుము; రెండుచేతులును రెండు పాదములును కలిగి నితాయ్గిన్లో 

పడవేయబడుటకంటె కుంటివాడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

మతత్యి 25:25 => గనుక నేను భయపడి, వెళిల్ నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెటిట్తిని; ఇదిగో నీది 

నీవు తీసికొనుమని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 
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లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 9:22 => వాని తలిదండుర్లు యూదులకు భయపడి ఆలాగు చెపిప్రి; ఎందుకనిన ఆయన 

కీర్సుత్ అని యెవరైనను ఒపుప్కొనినయెడల వానిని సమాజమందిరములోనుండి వెలివేతుమని 

యూదులు అంతకుమునుపు నిరణ్యించుకొని యుండిరి. 

యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 
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1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:14 => కాబటిట్ నా పిర్యులారా, విగర్హారాధనకు దూరముగా పారిపొండి. 

2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 

చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:14 => అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

పర్కటన 9:17 => మరియు నాకు కలిగిన దరశ్నమందు ఈలాగు చూచితిని. ఆ గుఱఱ్ములకును వాటి 

మీద కూరుచ్ండి యునన్వారికిని, నిపుప్వలె ఎరుపు వరణ్ము, నీల వరణ్ము, గంధక వరణ్ముల 

మైమరువులుండెను. ఆ గుఱఱ్ముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళల్లోనుండి అగిన్ 

ధూమగంధకములు బయలువెడలుచుండెను. 
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పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

వచనము 12 

ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును ఉండెను; ఆ 

గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల నామములు ఆ 

గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 
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పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

పర్కటన 15:5 => అటుతరువాత నేను చూడగా, సాక్షయ్పు గుడార సంబంధమైన ఆలయము 

పరలోకమందు తెరవబడెను.  

పర్కటన 15:6 => ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ ఆ యేడుగురు దూతలు, నిరమ్లమును 

పర్కాశమానమునైన రాతిని ధరించుకొని, రొముమ్లమీద బంగారు దటీ ట్లు కటుట్కొనినవారై ఆ 

ఆలయములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్రి. 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

పర్కటన 16:3 => రెండవ దూత తన పాతర్ను సముదర్ములో కుమమ్రింపగా సముదర్ము పీనుగ 

రకత్ము వంటిదాయెను. అందువలన సముదర్ములో ఉనన్ జీవ జంతువులనిన్యు చచెచ్ను.  

పర్కటన 16:4 => మూడవ దూత తన పాతర్ను నదులలోను జలధారలలోను కుమమ్రింపగా అవి 

రకత్మాయెను. 

పర్కటన 16:5 => అపుప్డు వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు పవితుర్డా, పరిశుదుధ్ల రకత్మును 

పర్వకత్ల రకత్ముమ వారు కారిచ్నందుకు తీరుప్తీరిచ్ వారికి రకత్ము తార్గనిచిచ్తివి; 
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పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:12 => ఆరవ దూత తన పాతర్ను యూఫర్టీసు అను మహానదిమీద కుమమ్రింపగా 

తూరుప్నుండి వచుచ్ రాజులకు మారగ్ము సిదధ్పరచబడునటుల్ దాని నీళుల్ యెండిపోయెను. 

పర్కటన 16:13 => మరియు ఆ ఘటసరప్ము నోటనుండియు కూర్రమృగము నోటనుండియు అబదధ్ 

పర్వకత్ నోటనుండియు కపప్లవంటి మూడు అపవితార్తమ్లు బయలువెడలగా చూచితిని.  

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  
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పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  

పరమగీతము 6:9 => నా పావురము నా నిషక్ళంకురాలు ఒకతే ఆమె తన తలిల్కి ఒకతే కుమారెత్ 

కనన్తలిల్కి ముదుద్బిడడ్ సతరీలు దాని చూచి ధనుయ్రాలందురు రాణులును ఉపపతున్లును దాని 

పొగడుదురు. 

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

Page  of 1878 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

హోషేయ 2:19 => నీవు నితయ్ము నాకుండునటుల్గా నేను నీతినిబటిట్ తీరుప్తీరుచ్టవలనను, 

దయాదాకిష్ణయ్ములు చూపుటవలనను నినున్ పర్ధానము చేసికొందును. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మారుక్ 2:20 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలోనే వారుపవాసము చేతురు. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 3:29 => పెండిల్కుమారెత్ గలవాడు పెండిల్ కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండిల్ 

కుమారుని సవ్రము వినెడి సేన్హితుడు ఆ పెండిల్ కుమారుని సవ్రము విని మికిక్లి సంతోషించును; ఈ 

నా సంతోషము పరిపూరణ్మైయునన్ది. 

రోమీయులకు 7:4 => కావున నా సహోదరులారా, మనము దేవునికొరకు ఫలమును ఫలించునటుల్ 

మృతులలోనుండి లేపబడిన కీర్సుత్ అను వేరొకని చేరుటకై మీరును ఆయన శరీరముదావ్రా 

ధరమ్శాసత్రము విషయమై మృతులైతిరి. 

పర్కటన 15:7 => అపుప్డా నాలుగు జీవులలో ఒక జీవి, యుగయుగములు జీవించు దేవుని 

కోపముతో నిండియునన్ యేడు బంగారు పాతర్లను ఆ యేడుగురు దూతల కిచెచ్ను. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 
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పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

వచనము 13 

తూరుప్వైపున మూడు గుమమ్ములు, ఉతత్రపు వైపున మూడు గుమమ్ములు, దకిష్ణపు వైపున మూడు 

గుమమ్ములు, పశిచ్మపు వైపున మూడు గుమమ్ములునన్వి. 

పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

2 రాజులు 2:16 => అతనితో ఇటల్నిరి ఇదిగో నీ దాసులమైన మాయొదద్ ఏబదిమంది 

బలముగలవారునాన్రు; మా మీద దయయుంచి నీ గురువును వెదకుటకు వారిని పోనిముమ్; యెహోవా 

ఆతమ్ అతనిని ఎతిత్ యొక పరవ్తము మీదనైనను లోయయందైనను వేసి యుండునేమో అని మనవి 

చేయగా అతడు ఎవరిని పంపవదద్నెను. 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 8:3 => మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా 

ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్ , నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా 
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యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో 

ననున్ దించెను. 

యెహెజేక్లు 11:1 => పిమమ్ట ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ యెహోవా మందిరపు తూరుప్ గుమమ్ము నొదద్కు 

చేరిచ్ ననున్ దింపగా గుమమ్పు వాకిట ఇరువదియైదుగురు మనుషుయ్లు కనబడిరి; వారిలో జనులకు 

పర్ధానులైన అజూజ్రు కుమారుడగు యజనాయ్యు బెనాయా కుమారుడగు పెలటాయ్యు నాకు కనబడిరి. 

యెహెజేక్లు 11:24 => తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో 

నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన 

దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

యెహెజేక్లు 40:1 => మనము చెరలోనికి వచిచ్న యిరువదియైదవ సంవతస్రము మొదటి నెల 

పదియవ దినమున, అనగా పటట్ణము కొలల్పోయిన పదునాలుగవ సంవతస్రమున ఆ దినముననే 

యెహోవా హసత్ము నా మీదికి రాగా ఆయన ననున్ పటట్ణమునకు తోడుకొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 40:3 => అకక్డికి ఆయన ననున్ తోడుకొనిరాగా ఒక మనుషుయ్డుండెను. ఆయన 

మెరయుచునన్ యితత్డివలె కనబడెను, దారమును కొలకఱఱ్యు చేతపటుట్కొని దావ్రములో ఆయన 

నిలువబడియుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 
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2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:4 => అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

యెహెజేక్లు 40:1 => మనము చెరలోనికి వచిచ్న యిరువదియైదవ సంవతస్రము మొదటి నెల 

పదియవ దినమున, అనగా పటట్ణము కొలల్పోయిన పదునాలుగవ సంవతస్రమున ఆ దినముననే 

యెహోవా హసత్ము నా మీదికి రాగా ఆయన ననున్ పటట్ణమునకు తోడుకొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 40:3 => అకక్డికి ఆయన ననున్ తోడుకొనిరాగా ఒక మనుషుయ్డుండెను. ఆయన 

మెరయుచునన్ యితత్డివలె కనబడెను, దారమును కొలకఱఱ్యు చేతపటుట్కొని దావ్రములో ఆయన 

నిలువబడియుండెను.  

యెహెజేక్లు 40:4 => ఆ మనుషుయ్డు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నేను నీకు చూపుచునన్ 

వాటిననిన్టిని కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసుస్లో ఉంచుకొనుము; నేను వాటిని నీకు చూపుటకై 

నీవిచచ్టికి తేబడితివి, నీకు కనబడు వాటిననిన్టిని ఇశార్యేలీయులకు తెలియజేయుము.  

యెహెజేక్లు 40:5 => నేను చూడగా నలుదిశల మందిరముచుటుట్ పార్కారముండెను, మరియు ఆ 

మనుషుయ్నిచేతిలో ఆరు మూరల కొలకఱఱ్యుండెను, పర్తిమూర మూరెడు బెతెత్డు నిడివి గలది, ఆయన 

ఆ కటట్డమును కొలువగా దాని వెడలుప్ను దాని యెతుత్ను బారనన్ర తేలెను. 

యెహెజేక్లు 40:6 => అతడు తూరుప్తటుట్ననునన్ గుమమ్మునకు వచిచ్ దాని సోపానములమీది కెకిక్ 

గుమమ్పు గడపను కొలువగా దాని వెడలుప్, అనగా మొదటి గడప వెడలుప్ బారనన్ర తేలెను. 
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యెహెజేక్లు 40:7 => మరియు కావలిగది నిడివియు వెడలుప్ను బారనన్ర, కావలి గదులకు మధయ్ 

అయిదేసి మూరల యెడముండెను. గుమమ్ముయొకక్ దావ్రపు పర్కక్కును మందిరమునకు బారనన్ర 

యెడము. 

యెహెజేక్లు 40:8 => గుమమ్పు దావ్రమునకును మందిరమునకును మధయ్ కొలువగా బారనన్ర 

తేలెను. 

యెహెజేక్లు 40:9 => గుమమ్పు దావ్రము కొలువగా అది యెనిమిది మూరలై యుండెను, 

దానిసత్ంభములు రెండేసి మూరలు; అవి గుమమ్పు దావ్రము మందిరపు దికుక్గా చూచుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:10 => తూరుప్ గుమమ్పు దావ్రముయొకక్ కావలి గదులు ఇటు మూడును, అటు 

మూడును ఉండెను, మూడు గదులకు కొలత యొకటే. మరియు రెండు పర్కక్లనునన్ సత్ంభములకు 

కొలత యొకటే. 

యెహెజేక్లు 40:11 => ఆ యా గుమమ్ముల వాకిండుల్ కొలువగా వాటి వెడలుప్ పది మూరలును 

నిడివి పదుమూడు మూరలును తేలెను. 

యెహెజేక్లు 40:12 => కావలి గదులముందర మూరెడు ఎతుత్గల గోడ ఇరుపర్కక్ల నుండెను, ఆ 

పర్కక్ను ఈ పర్కక్ను మూరెడు ఎతుత్గల గోడయుండెను; గదులైతే ఇరుపర్కక్లను ఆరుమూరల 

ఎతుత్గలవి. 

యెహెజేక్లు 40:13 => ఒకగది కపుప్నుండి రెండవదాని కపుప్వరకు గుమమ్మును కొలువగా 

ఇరువది యయిదు మూరల వెడలుప్ తేలెను, రెండు వాకిండల్మధయ్ గోడను అదే కొలత. 

యెహెజేక్లు 40:14 => అరువదేసి మూరలు ఎడముగా ఒకొక్కక్ సత్ంభము నిలువబెటట్బడెను. 

గుమమ్ము చుటుట్నునన్ ఆవరణము సత్ంభములవరకు వాయ్పించెను. 

యెహెజేక్లు 40:15 => బయటి గుమమ్మునొదద్నుండి లోపటి గుమమ్పు దావ్రమువరకు 

ఏబదిమూరలు. 

యెహెజేక్లు 40:16 => కావలి గదులకును గుమమ్ములకు లోపలవాటికి మధయ్గా చుటుట్నునన్ 

గోడలకును పర్కక్గదులకును కముమ్లు పెటట్బడిన కిటికీలుండెను, గోడలోని సత్ంభములకును 

కిటికీలుండెను; పర్తి సత్ంభముమీదను ఖరూ జ్రపు చెటుల్ రూపింపబడియుండెను. 
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యెహెజేక్లు 40:17 => అతడు బయటి ఆవరణములోనికి ననున్ తీసికొనిరాగా అచచ్ట గదులును 

చఎ టా్యు కనబడెను. చఎ టా్మీద ముపప్ది చినన్గదులు ఏరప్డియుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:18 => ఈ చఎ టా్ గుమమ్ములవరకుండి వాటి వెడలుప్న సాగియుండెను. అది కిర్ంది 

చఎ టా్ ఆయెను. 

యెహెజేక్లు 40:19 => కిర్ంది గుమమ్ము మొదలుకొని లోపలి ఆవరణమువరకు ఆయన వెడలుప్ 

కొలువగా ఇది తూరుప్నను ఉతత్రమునను నూరు మూరలాయెను. 

యెహెజేక్లు 40:20 => మరియు ఉతత్రపువైపున బయటి ఆవరణము చూచుచుండు గుమమ్పు 

నిడివిని వెడలుప్ను 

యెహెజేక్లు 40:21 => దాని ఇరుపర్కక్లనునన్ మూడేసి కావలి గదులను వాటి సత్ంభములను వాటి 

మధయ్గోడలను అతడు కొలువగా వాటి కొలత మొదటి గుమమ్పు కొలత పర్కారముగా కనబడెను, 

అనగా నిడివి ఏబదిమూరలు వెడలుప్ ఇరువదియైదు మూరలు కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 40:22 => వాటి కిటికీలును వాటి మధయ్గోడలును ఖరూ జ్రపుచెటల్వలె రూపింపబడిన 

వాటి అలంకారమును తూరుప్దావ్రముయొకక్ కొలత పర్కారముగా కనబడెను మరియు ఎకుక్టకై 

యేడు మెటుల్ండెను, ఎదుటనుండి దాని మధయ్గోడలు కనబడుచుండెను.  

యెహెజేక్లు 40:23 => ఉతత్రదావ్రమున కెదురుగా ఒకటియు, తూరుప్దావ్రమున కెదురుగా 

ఒకటియు, లోపటి ఆవరణమునకు పోవు రెండు గుమమ్ములుండెను. ఈ గుమమ్మునకు ఆ 

గుమమ్మునకు ఎంతైనది అతడు కొలువగా నూరుమూరల యెడము కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 40:24 => అతడు ననున్ దకిష్ ణపుతటుట్నకు తోడుకొనిపోగా దకిష్ణపుతటుట్న 

గుమమ్మొకటి కనబడెను. దాని సత్ంభములను మధయ్గోడలను కొలువగా అదే కొలత కనబడెను.  

యెహెజేక్లు 40:25 => మరియు వాటికునన్టుట్గా దీనికిని దీని మధయ్గోడలకును చుటుట్ 

కిటికీలుండెను, దాని నిడివి ఏబది మూరలు దాని వెడలుప్ ఇరవదియైదు మూరలు. 

యెహెజేక్లు 40:26 => ఎకుక్టకు ఏడు మెటుల్ను ఎదురుగా కనబడు మధయ్గోడలును ఉండెను. 

మరియు దాని సత్ంభముల ఇరుపర్కక్లను ఖరూ జ్రపు చెటల్ను పోలిన అలంకారముండెను 
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యెహెజేక్లు 40:27 => లోపటి ఆవరణమునకు దకిష్ణపు తటుట్న గుమమ్మొకటి యుండెను, దకిష్ణపు 

తటుట్ను గుమమ్మునుండి గుమమ్మువరకు ఆయన కొలువగా నూరు మూరలాయెను. 

యెహెజేక్లు 40:28 => అతడు దకిష్ణమారగ్మున లోపటి ఆవరణములోనికి ననున్ తోడుకొనిపోయి 

దకిష్ణపు గుమమ్మును కొలిచెను; దాని కొలత అదే. 

యెహెజేక్లు 40:29 => మరియు దాని కావలిగదులును సత్ంభములును మధయ్ గోడలును పైచెపిప్న 

కొలతకు సరిపడెను; దానికిని దాని చుటుట్ ఉనన్ మధయ్గోడలకును కిటికీలుండెను, దాని నిడివి ఏబది 

మూరలు దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు మూరలు 

యెహెజేక్లు 40:30 => చుటుట్ మధయ్గోడల నిడివి ఇరువదియైదు మూరలు, వెడలుప్ అయిదు 

మూరలు. 

యెహెజేక్లు 40:31 => దాని మధయ్గోడలు బయటి ఆవరణముతటుట్ చూచుచుండెను; దాని 

సత్ంభములమీద ఖరూ జ్రపుచెటల్ను పోలిన అలంకారముండెను; ఎకుక్టకు ఎనిమిది మెటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 40:32 => తూరుప్తటుట్ లోపటి ఆవరణములోనికి ననున్ తోడుకొనిపోయి దాని 

గుమమ్మును ఆయన కొలువగా పైచెపిప్న కొలత తేలెను. 

యెహెజేక్లు 40:33 => దాని కావలిగదులకును సత్ంభములకును మధయ్గోడలకును కొలత అదే; 

దానికిని దాని చుటుట్నునన్ మధయ్గోడలకును కిటికీలుండెను; నిడివి యేబది మూరలు, వెడలుప్ 

ఇరువదియైదు మూరలు. 

యెహెజేక్లు 40:34 => దాని మధయ్గోడలు బయటి ఆవరణము తటుట్ చూచుచుండెను. ఈ పర్కక్ను 

ఆ పర్కక్ను దాని సత్ంభములమీద ఖరూ జ్రపుచెటల్ను పోలిన అలంకారముండెను, ఎకుక్టకు ఎనిమిది 

మెటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 40:35 => ఉతత్రపు గుమమ్మునకు అతడు ననున్ తోడుకొనిపోయి దాని కొలువగా అదే 

కొలతయాయెను. 

యెహెజేక్లు 40:36 => దాని కావలిగదులకును సత్ంభములకును దాని మధయ్గోడలకును అదే 

కొలత; దానికిని దాని చుటుట్నునన్ మధయ్గోడలకును కీటికీలుండెను; దాని నిడివి యేబది మూరలు దాని 

వెడలుప్ ఇరువదియైదు మూరలు.  
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యెహెజేక్లు 40:37 => దాని సత్ంభములు బయటి ఆవరణముతటుట్ చూచుచుండెను; ఆ 

సత్ంభములమీద ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను ఖరూ జ్రపు చెటల్నుపోలిన అలంకారముండెను; ఎకుక్టకు 

ఎనిమిది మెటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 40:38 => గుమమ్ముల సత్ంభములయొదద్ వాకిలిగల గదియుండెను; అకక్డ దహనబలి 

పశువుల మాంసము కడుగుదురు. 

యెహెజేక్లు 40:39 => మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుంచబడెను; 

వీటిమీద దహనబలి పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ 

బలిపశువులును వధింపబడును. 

యెహెజేక్లు 40:40 => గుమమ్ముయొకక్ వాకిలిదగగ్ర ఉతత్రపుదికుక్న మెటుల్ ఎకుక్చోటున 

ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుండెను. అనగా గుమమ్పు రెండుపర్కక్ల నాలుగేసి బలల్లుండెను. ఇవి 

పశువులను వధించుటకై ఉంచబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:41 => దహనబలి పశువులు మొదలగు బలిపశువులను వధించుటకై వినియోగించు 

ఉపకరణములుంచదగిన యెనిమిది బలల్లు ఈ తటుట్ నాలుగు ఆ తటుట్ నాలుగు మెటల్దగగ్ర నుండెను.  

యెహెజేక్లు 40:42 => అవి మూరెడునన్ర నిడివియు మూరెడునన్ర వెడలుప్ను మూరెడు ఎతుత్ను 

గలిగి మలిచిన రాతితో చేయబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:43 => చుటుట్గోడకు అడుగడుగు పొడుగుగల మేకులు నాటబడియుండెను; అరప్ణ 

సంబంధమైన మాంసము బలల్లమీద ఉంచుదురు. 

యెహెజేక్లు 40:44 => లోపటి గుమమ్ము బయట లోపటి ఆవరణములో ఉతత్రపు 

గుమమ్ముదగగ్రనుండి దకిష్ణముగా చూచు నొకటియు, తూరుప్ గుమమ్ము దగగ్రనుండి ఉతత్రముగా 

చూచు నొకటియు రెండు గదులుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:45 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను దకిష్ణపుతటుట్ చూచు గది మందిరమునకు 

కావలివారగు యాజకులది. 

యెహెజేక్లు 40:46 => ఉతత్రపుతటుట్ చూచు గది బలిపీఠమునకు కావలివారగు యాజకులది. వీరు 

లేవీయులలో సాదోకు సంతతివారై సేవచేయుటకై యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్వారు. 
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యెహెజేక్లు 40:47 => అతడు ఆ ఆవరణమును కొలువగా నిడివియు వెడలుప్ను నూరుమూరలై 

చచౌచ్కముగా ఉండెను. మందిరమునకు ఎదురుగా బలిపీఠముంచబడెను. 

యెహెజేక్లు 40:48 => అతడు మందిరముయొకక్ మంటపములోనికి ననున్ తోడుకొనివచిచ్ మంటప 

సత్ంభములను ఒకొక్కక్దాని కొలువగా అది ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలుండెను, గుమమ్ము 

ఇరుపర్కక్ల మూడేసి మూరల వెడలుప్. 

యెహెజేక్లు 40:49 => మంటపమునకు నిడివి యిరువది మూరలు; ఎకుక్టకై యుంచబడిన 

మెటల్దగగ్ర దాని వెడలుప్ పదకొండు మూరలు, సత్ంభములదగగ్ర ఇరు పర్కక్ల ఒకొక్కక్టిగా 

కంబములుంచబడెను. 

యెహెజేక్లు 48:15 => ఇరువది యయిదువేల కొలకఱఱ్ల భూమిని ఆనుకొని వెడలుప్న మిగిలిన 

అయిదువేల కొలకఱఱ్లుగల చోటు గార్మకంఠముగా ఏరప్రచబడినదై, పటట్ణములోని నివేశములకును 

మైదానములకును అకక్రకు వచుచ్ను; దాని మధయ్ పటట్ణము కటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 48:16 => దాని పరిమాణ వివరమేదనగా, ఉతత్రదికుక్వ నాలుగువేల ఐదువందల 

కొలకఱఱ్లు, దకిష్ణ దికుక్న నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్లు, తూరుప్ దికుక్న నాలుగువేల 

ఐదువందల కొలకఱఱ్లు, పడమటి దికుక్న నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్లు. 

యెహెజేక్లు 48:17 => పటట్ణమునకు చేరిన ఖాళీసథ్లము ఉతత్రపుతటుట్న రెండువందల యేబది 

కొలకఱఱ్లు, దకిష్ణపుతటుట్న రెండువందల ఏబది కొలకఱఱ్లు, తూరుప్తటుట్న రెండువందల ఏబది 

కొలకఱఱ్లు, పడమటి తటుట్న రెండువందల ఏబది కొలకఱఱ్లు ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:18 => పర్తిషిఠ్త భూమిని ఆనుకొని మిగిలిన భూమి ఫలము పటట్ణములో 

కషట్ముచేత జీవించువారికి ఆధారముగా ఉండును. అది పర్తిషిఠ్త భూమిని యానుకొని తూరుప్ తటుట్న 

పదివేల కొలకఱఱ్లును పడమటితటుట్న పదివేల కొలకఱఱ్లును ఉండును. 

యెహెజేక్లు 48:19 => ఏ గోతర్పువారైనను పటట్ణములో కషట్ముచేసి జీవించువారు దానిని 

సాగుబడిచేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 48:20 => పర్తిషిఠ్త భూమియంతయు ఇరువది యయిదువేల కొలకఱఱ్ల చచౌచ్కముగా 

ఉండును; దానిలో నాలుగవ భాగము పటట్ణమునకు ఏరాప్టు చేయవలెను. 
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యెహెజేక్లు 48:21 => పర్తిషిఠ్త సాథ్నమునకును పటట్ణమునకు ఏరాప్టు చేయబడిన భాగమునకును 

ఇరు పర్కక్లనునన్ భూమిని, అనగా తూరుప్దిశను పర్తిషిఠ్తసాథ్నముగా ఏరప్డిన యిరువది 

యయిదువేల కొలకఱఱ్లును పడమటి దిశను గోతర్సాథ్నములుగా ఏరప్డిన యిరువది యయిదువేల 

కొలకఱఱ్లును గల భూమిని యానుకొను సాథ్నము అధిపతిదగును. పర్తిషిఠ్త సాథ్నమును, 

మందిరమునకు పర్తిషిఠ్ంపబడిన సాథ్నమును దానికి మధయ్గా ఉండును.  

యెహెజేక్లు 48:22 => యూదావారి సరిహదుద్నకును బెనాయ్మీనీయుల సరిహదుద్నకును 

మధయ్గానునన్ లేవీయుల సావ్సథ్య్మును పటట్ణమునకు ఏరాప్టైన సాథ్నమును ఆనుకొను భూమిలో 

అధిపతి భూమికి లోగా ఉనన్ది అధిపతిదగును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:1 => మోషే మోయాబు మైదానమునుండి యెరికో యెదుటనునన్ 

పిసాగ్కొండవరకు పోయి నెబోశిఖరమున కెకెక్ను. 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

ఎజార్ 3:11 => వీరు వంతు చొపుప్న కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశార్యేలీయుల విషయమై 

ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు యెహోవా 

మందిరము యొకక్ పునాది వేయబడుట చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో యెహోవాకు 

సోత్తర్ము చేసిరి. 

కీరత్నలు 46:4 => ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పటట్ణమును సరోవ్నన్తుని మందిరపు 

పరిశుదధ్ సథ్లమును సంతోషపరచుచునన్వి.  

కీరత్నలు 48:1 => మన దేవుని పటట్ణమందు ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తమందు యెహోవా 

గొపప్వాడును బహు కీరత్నీయుడునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 87:3 => దేవుని పటట్ణమా, మనుషుయ్లు నినున్గూరిచ్ మికిక్లి గొపప్ సంగతులు 

చెపుప్కొందురు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 122:3 => యెరూషలేమా, బాగుగా కటట్బడిన పటట్ణమువలె నీవు కటట్బడియునాన్వు 
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పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  

పరమగీతము 6:9 => నా పావురము నా నిషక్ళంకురాలు ఒకతే ఆమె తన తలిల్కి ఒకతే కుమారెత్ 

కనన్తలిల్కి ముదుద్బిడడ్ సతరీలు దాని చూచి ధనుయ్రాలందురు రాణులును ఉపపతున్లును దాని 

పొగడుదురు. 

పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 49:16 => చూడుము నా యరచేతులమీదనే నినున్ చెకిక్యునాన్ను నీ పార్కారములు 

నితయ్ము నా యెదుటనునన్వి  

యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

యిరిమ్యా 31:4 => ఇశార్యేలు కనయ్కా, నీవు కటట్బడునటుల్ నేనికమీదట నినున్ కటిట్ంతును; నీవు 

మరల తంబురలను వాయింతువు, సంభర్మపడువారి నాటయ్ములలో కలిసెదవు. 

యిరిమ్యా 33:2 => మాట నెరవేరుచ్ యెహోవా, సిథ్రపరచవలెనని దాని నిరిమ్ంచు యెహోవా, 

యెహోవా అను నామము వహించినవాడే ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యెహెజేక్లు 20:40 => నిజముగా ఇశార్యేలీయుల ఉనన్తమైన కొండయగు నా పరిశుదధ్ 

పరవ్తమందు దేశములోనునన్ ఇశార్యేలీయులందరును నాకు సేవ చేయుదురు; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. అచచ్టనే నేను వారిని అంగీకరించెదను. అచచ్టనే మీ పర్తిషిఠ్తమైన యరప్ణలను, 

మీ పర్థమ ఫలదానములను, పర్తిషిఠ్తములగు మీ కానుకలననిన్టిని నేనంగీకరించెదను.  
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యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 42:20 => నాలుగుతటుల్ అతడు కొలిచెను; పర్తిషిఠ్తమైన సథ్లమును పర్తిషిఠ్తము కాని 

సథ్లమునుండి పర్తేయ్కపరుచుటకై దానిచుటుట్ నలుదిశల ఐదువందల బారలుగల చచౌచ్కపు గోడ 

కటట్బడియుండెను. 

దానియేలు 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

హోషేయ 2:19 => నీవు నితయ్ము నాకుండునటుల్గా నేను నీతినిబటిట్ తీరుప్తీరుచ్టవలనను, 

దయాదాకిష్ణయ్ములు చూపుటవలనను నినున్ పర్ధానము చేసికొందును. 

జెకరాయ్ 2:5 => నేను దానిచుటుట్ అగిన్పార్కారముగా ఉందును, నేను దాని మధయ్ను నివాసినై 

మహిమకు కారణముగా ఉందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 8:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను సీయోను నొదద్కు మరల వచిచ్, 

యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సతయ్మును అనుసరించు పురమనియు, సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్ పెటట్బడును. 

మతత్యి 5:35 => అది ఆయన పాదపీఠము, యెరూషలేము తోడనవదుద్; అది మహారాజు పటట్ణము 

యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:20 => మన పౌరసిథ్తి పరలోకమునందునన్ది; అకక్డనుండి పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 
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హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

పర్కటన 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 

పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 

వచనము 14 

ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు 

అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

యెషయా 4:5 => సీయోనుకొండలోని పర్తి నివాససథ్లముమీదను దాని ఉతస్వ సంఘములమీదను 

పగలు మేఘధూమములను రాతిర్ అగిన్జావ్లా పర్కాశమును యెహోవా కలుగజేయును.  

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  
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యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

యెహెజేక్లు 48:35 => దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా 

యుండు సథ్లమని నాటనుండి ఆ పటట్ణమునకు పేరు. 

పర్కటన 21:19 => ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో 

అలంకరింపబడి యుండెను. మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది 

యమునా రాయి, నాలుగవది పచచ్, 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

యెహెజేక్లు 28:14 => అభిషేకమునొందిన కెరూబువై యొక ఆశర్యముగా నీవుంటివి; అందుకే 

నేను నినున్ నియమించితిని. దేవునికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన పరవ్తముమీద నీవుంటివి, కాలుచునన్ 

రాళల్మధయ్ను నీవు సంచరించుచుంటివి. 

యెహెజేక్లు 28:16 => అయితే నీకు కలిగిన విసాత్రమైన వరత్కముచేత లోలోపల నీవు అనాయ్యము 

పెంచుకొని పాపము చేయుచు వచిచ్తివి గనుక దేవుని పరవ్తముమీద నీవుండకుండ నేను నినున్ 

అపవితర్పరచితిని ఆశర్యముగా ఉనన్ కెరూబూ, కాలుచునన్ రాళల్మధయ్ను నీవికను సంచరింపవు, 

నినున్ నాశనము చేసితిని.  
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పర్కటన 21:18 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు 

సఫ్టికముతో సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

యోబు 28:17 => సువరణ్మైనను సఫ్టికమైనను దానితో సాటికావు పర్శసత్మైన బంగారు నగలకు 

పర్తిగా అది ఇయయ్బడదు. 

యెహెజేక్లు 1:22 => మరియు జీవుల తలలపైన ఆకాశమండలము వంటి విశాలత 

యునన్టుట్ండెను. అది తళతళలాడు సఫ్టికముతో సమానమై వాటి తలలకు పైగా వాయ్పించియుండెను. 

ఆదికాండము 48:3 => యోసేపును చూచి కనాను దేశమందలి లూజులో సరవ్శకిత్గల దేవుడు నాకు 

కనబడి ననున్ ఆశీరవ్దించి 

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 28:20 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ 

నాలుగవది. వాటిని బంగారు జవలలో పొదగవలెను. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

1 రాజులు 10:10 => మరియు ఆమె రాజునకు రెండువందల నలువది మణుగుల బంగార మును, 

బహు విసాత్రమైన గంధవరగ్మును, రతన్ములను ఇచెచ్ను. షేబదేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనునకు 

ఇచిచ్న గంధ వరగ్ములంత విసాత్రము మరి ఎనన్డైనను రాలేదు. 

కీరత్నలు 3:3 => యెహోవా, నీవే నాకు కేడెముగాను నీవే నాకు అతిశయాసప్దముగాను నా తల 

ఎతుత్వాడవుగాను ఉనాన్వు. 
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పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  

జెకరాయ్ 2:5 => నేను దానిచుటుట్ అగిన్పార్కారముగా ఉందును, నేను దాని మధయ్ను నివాసినై 

మహిమకు కారణముగా ఉందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 

పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

వచనము 15 

ఆ పటట్ణమును దాని గుమమ్ములను పార్కారమును కొలుచుటకై నాతో మాటలాడువానియొదద్ బంగారు 

కొలకఱఱ్ యుండెను. 

పర్కటన 21:17 => మరియు అతడు పార్కారమును కొలువగా అది మనుషుయ్ని కొలత చొపుప్న 

నూట నలుబది నాలుగు మూరలైనది; ఆ కొలత దూత కొలతయే. 

పర్కటన 21:18 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు 

సఫ్టికముతో సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  
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పర్కటన 21:19 => ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో 

అలంకరింపబడి యుండెను. మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది 

యమునా రాయి, నాలుగవది పచచ్, 

పర్కటన 21:20 => అయిదవది వైడూరయ్ము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువరణ్ రతన్ము, ఎనిమిదవది 

గోమేధికము, తొమిమ్దవది పుషయ్రాగము, పదియవది సువరణ్ల శునీయము, పదకొండవది 

పదమ్రాగము, 

ఎజార్ 9:9 => నిజముగా మేము దాసులమైతివిు; అయితే మా దేవుడవైన నీవు మా దాసయ్ములో 

మముమ్ను విడువక, పారసీకదేశపు రాజుల యెదుట మాకు దయ కనుపరచి, మేము తెపప్రిలుల్నటుల్గా 

మా దేవుని మందిరమును నిలిపి, దాని పాడైన సథ్లములను తిరిగి బాగుచేయుటకును, యూదా 

దేశమందును యెరూషలేము పటట్ణమందును మాకు ఒక ఆశర్యము నిచుచ్టకును కృప 

చూపించితివి. 

నెహెమాయ్ 12:27 => యెరూషలేము పార్కారమును పర్తిషిఠ్ంచు కాలములో వారు ఆ 

పర్తిషాఠ్చారమును సోత్తర్గీతములతోను పాటలతోను సవ్రమండల సితారా చేయి తాళములతోను 

సంతోషముగా జరిగించునటుల్ లేవీయులను తమ సకల సథ్లములలోనుండి యెరూషలేమునకు 

రపిప్ంచుటకు పూనుకొనిరి 

కీరత్నలు 51:18 => నీ కటాక్షముచొపుప్న సీయోనుకు మేలుచేయుము యెరూషలేముయొకక్ 

గోడలను కటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 122:7 => నీ పార్కారములలో నెమమ్ది కలుగును గాక. నీ నగరులలో కేష్మముండును గాక. 

పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:25 => అకక్డ రాతిర్ లేనందున దాని గుమమ్ములు పగటివేళ ఏమాతర్మును వేయబడవు.  

యెషయా 54:12 => మాణికయ్మణులతో నీ కోటకొముమ్లను సూరయ్కాంతములతో నీ గుమమ్ములను 

కటుట్దును పర్శసత్మైన రతన్ములతో నీకు సరిహదుద్లు ఏరప్రచుదును.  
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యెషయా 60:18 => ఇకను నీ దేశమున బలాతాక్రమను మాట వినబడదు నీ సరిహదుద్లలో పాడు 

అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు పార్కారములనియు పర్ఖాయ్తియే 

నీ గుమమ్ములనియు నీవు చెపుప్కొందువు.  

యెహెజేక్లు 48:31 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు పేళల్నుబటిట్ పటట్ణపు గుమమ్ములకు పేళుల్ 

పెటట్వలెను . ఉతత్రపుతటుట్న రూబేనుదనియు , యూదాదనియు , లేవిదనియు మూడు 

గుమమ్ములుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:32 => తూరుప్తటుట్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము గలది. ఆ 

తటుట్న యోసేపుదనియు బెనాయ్మీనుదనియు దానుదనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:33 => దకిష్ణపుతటుట్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము గలది. ఆ 

తటుట్న షిమోయ్నుదనియు ఇశాశ్ఖారుదనియు జెబూలూనుదనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:34 => పడమటితటుట్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరిమాణముగలది. ఆ 

తటుట్న గాదుదనియు ఆషేరుదనియు నఫాత్లిదనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 
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పర్కటన 7:5 => యూదా గోతర్ములో ముదిర్ంపబడినవారు పండెర్ండు వేలమంది. రూబేను 

గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, గాదు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:6 => ఆషేరు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, నఫాత్లి గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, మనషేష్ గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:7 => షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:8 => జెబూలూను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, యోసేపు గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, బెనాయ్మీను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది ముదిర్ంపబడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 2:2 => ఇశార్యేలీయులందరు తమ తమ పితరుల కుటుంబముల టెకెక్ములను 

పటుట్కొని తమ తమ ధవ్జమునొదద్ దిగవలెను, వారు పర్తయ్క్షపు గుడారమునకెదురుగా దానిచుటుట్ 

దిగవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:3 => సూరుయ్డు ఉదయించు తూరుప్దికుక్న యూదా పాళెపు ధవ్జము గలవారు 

తమ తమ సేనలచొపుప్న దిగవలెను. అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను యూదా కుమారులకు 

పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:4 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడిన పురుషులు డెబబ్ది 

నాలుగువేల ఆరువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:5 => అతని సమీపమున ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులు దిగవలెను. సూయారు 

కుమారుడైన నెతనేలు ఇశాశ్ఖారు కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:6 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడిన పురుషులు ఏబది 

నాలుగువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:7 => అతని సమీపమున జెబూలూను గోతిర్కులుండవలెను. హేలోను 

కుమారుడైన ఏలీయాబు జెబూలూనీయులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:8 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది యేడువేల 

నాలుగువందలమంది. 
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సంఖాయ్కాండము 2:9 => యూదా పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి సేనలచొపుప్న లక్ష 

యెనుబది యారువేల నాలుగువందలమంది. వారు ముందర సాగి నడవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:10 => రూబేను పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న దకిష్ణదికుక్న ఉండవలెను. 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు రూబేను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:11 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

యారువేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:12 => అతని సమీపమున షిమోయ్ను గోతిర్కులు దిగవలెను. సూరీషదాద్యి 

కుమారుడైన షెలుమీయేలు షిమోయ్ను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:13 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది తొమిమ్దివేల 

మూడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:14 => అతని సమీపమున గాదు గోతర్ముండవలెను. రగూయేలు కుమారుడైన 

ఎలీయాసాపు గాదు కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:15 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

యయిదువేల ఆరువందల ఏబదిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:16 => రూబేను పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి సేనలచొపుప్న లక్ష 

యేబదియొకవేయి నాలుగువందల ఏబదిమంది. వారు రెండవ తెగలో సాగి నడవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:17 => పర్తయ్క్షపు గుడారము లేవీయుల పాళెముతో పాళెముల నడుమను సాగి 

నడవవలెను. వారెటుల్ దిగుదురో అటే ల్ తమ తమ ధవ్జములనుబటిట్ పర్తివాడును తన తన వరుసలో 

సాగి నడవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:18 => ఎఫార్యిము సేనలచొపుప్న వారి పాళెపు ధవ్జము పడమటిదికుక్న 

ఉండవలెను. అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా ఎఫార్యిము కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:19 => అతని సేన, అనగా అతని వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల 

ఐదువందలమంది. 
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సంఖాయ్కాండము 2:20 => అతని సమీపమున మనషేష్ గోతర్ముండవలెను. పెదాసూరు కుమారుడైన 

గమలీయేలు మనషేష్ కుమారులలో పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:21 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:22 => అతని సమీపమున బెనాయ్మీను గోతర్ముండవలెను. గిదోయ్నీ కుమారుడైన 

అబీదాను బెనాయ్మీను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:23 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది 

యయిదువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:24 => ఎఫార్యిము పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి సేనలచొపుప్న 

లక్ష యెనిమిదివేల నూరుమంది. వారు మూడవ గుంపులో సాగి నడవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 2:25 => దాను పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న ఉతత్రదికుక్న ఉండవలెను. 

అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజెరు దాను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:26 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు అరువది రెండువేల 

ఏడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:27 => అతని సమీపమున ఆషేరు గోతిర్కులు దిగవలెను. ఒకార్ను కుమారుడైన 

పగీయేలు ఆషేరు కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:28 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

యొకవేయి ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:29 => అతని సమీపమున నఫాత్లి గోతిర్కులుండవలెను. ఏనాను కుమారుడైన 

అహీర నఫాత్లి కుమారులకు పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 2:30 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది మూడువేల 

నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:31 => దాను పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు లక్ష యేబది యేడువేల 

ఆరువందలమంది. వారు తమ ధవ్జముల పర్కారము కడపటి గుంపులో నడవవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 2:32 => వీరు ఇశార్యేలీయులలో తమ తమ పితరుల కుటుంబముల పర్కారము 

లెకిక్ంపబడినవారు. తమ తమ సేనల చొపుప్న తమ తమ పాళెములలో లెకిక్ంపబడిన వారందరు 

ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 28:21 => ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేరులుగలవై వారి పేరులచొపుప్న 

పండెర్ండుండవలెను. ముదర్మీద చెకిక్నవాటివలె వారిలో పర్తివాని పేరుచొపుప్న పండెర్ండు గోతర్ముల 

పేరులు ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 39:14 => ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేళల్చొపుప్న, పండెర్ండు ముదర్లవలె 

చెకక్బడిన వారి పేళల్చొపుప్న, పండెర్ండు గోతర్ముల పేళుళ్ ఒకొక్కక్దానిమీద ఒకొక్కక్ పేరు 

చెకక్బడెను.  

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => ఆ యారు సోపానములమీద ఇరుపర్కక్ల పండెర్ండు సింహములు 

నిలిచియుండెను, ఏ రాజయ్మందైనను అటువంటి పని చేయబడలేదు. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటే ట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

పరమగీతము 8:9 => అది పార్కారము వంటిదాయెనా? మేము దానిపైన వెండి గోపురమొకటి 

కటుట్దుము. అది కవాటము వంటిదాయెనా? దేవదారు మార్నుతో దానికి అడుడ్లను కటుట్దుము 

యెషయా 26:1 => ఆ దినమున యూదా దేశములో జనులు ఈ కీరత్న పాడుదురు బలమైన 

పటట్ణమొకటి మనకునన్ది రక్షణను దానికి పార్కారములుగాను బురుజులుగాను ఆయన 

నియమించియునాన్డు. 
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యెహెజేక్లు 40:5 => నేను చూడగా నలుదిశల మందిరముచుటుట్ పార్కారముండెను, మరియు ఆ 

మనుషుయ్నిచేతిలో ఆరు మూరల కొలకఱఱ్యుండెను, పర్తిమూర మూరెడు బెతెత్డు నిడివి గలది, ఆయన 

ఆ కటట్డమును కొలువగా దాని వెడలుప్ను దాని యెతుత్ను బారనన్ర తేలెను. 

యెహెజేక్లు 42:20 => నాలుగుతటుల్ అతడు కొలిచెను; పర్తిషిఠ్తమైన సథ్లమును పర్తిషిఠ్తము కాని 

సథ్లమునుండి పర్తేయ్కపరుచుటకై దానిచుటుట్ నలుదిశల ఐదువందల బారలుగల చచౌచ్కపు గోడ 

కటట్బడియుండెను. 

మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

ఎఫెసీయులకు 2:19 => కాబటిట్ మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుదుధ్లతో 

ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని యింటివారునై యునాన్రు. 

వచనము 16 

ఆ పటట్ణము చచచ్వుకమైనది, దాని పొడుగు దాని వెడలుప్తో సమానము. అతడు ఆ కొలకఱఱ్తో 

పటట్ణమును కొలువగా దాని కొలత యేడు వందల యేబది కోసులైనది; దాని పొడుగును ఎతుత్ను 

వెడలుప్ను సమముగా ఉనన్ది.  

యెహెజేక్లు 48:31 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు పేళల్నుబటిట్ పటట్ణపు గుమమ్ములకు పేళుల్ 

పెటట్వలెను . ఉతత్రపుతటుట్న రూబేనుదనియు , యూదాదనియు , లేవిదనియు మూడు 

గుమమ్ములుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:32 => తూరుప్తటుట్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము గలది. ఆ 

తటుట్న యోసేపుదనియు బెనాయ్మీనుదనియు దానుదనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 
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యెహెజేక్లు 48:33 => దకిష్ణపుతటుట్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము గలది. ఆ 

తటుట్న షిమోయ్నుదనియు ఇశాశ్ఖారుదనియు జెబూలూనుదనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:34 => పడమటితటుట్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరిమాణముగలది. ఆ 

తటుట్న గాదుదనియు ఆషేరుదనియు నఫాత్లిదనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 

వచనము 17 

మరియు అతడు పార్కారమును కొలువగా అది మనుషుయ్ని కొలత చొపుప్న నూట నలుబది నాలుగు 

మూరలైనది; ఆ కొలత దూత కొలతయే. 

పర్కటన 21:19 => ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో 

అలంకరింపబడి యుండెను. మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది 

యమునా రాయి, నాలుగవది పచచ్, 

పర్కటన 21:20 => అయిదవది వైడూరయ్ము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువరణ్ రతన్ము, ఎనిమిదవది 

గోమేధికము, తొమిమ్దవది పుషయ్రాగము, పదియవది సువరణ్ల శునీయము, పదకొండవది 

పదమ్రాగము, 

పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 
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మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 

మతత్యి 10:3 => ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి; తోమా, సుంకరియైన మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యియను మారుపేరుగల లెబబ్యి; 

మతత్యి 10:4 => కనానీయుడైన సీమోను, ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  
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యూదా 1:17 => అయితే పిర్యులారా, అంతయ్కాలమునందు తమ భకిత్హీనమైన దురాశల చొపుప్న 

నడుచు పరిహాసకులుందురని 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళిల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలాహ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

నిరగ్మకాండము 24:4 => మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ 

కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను 

కటిట్ 

సంఖాయ్కాండము 7:84 => పర్తి పోర్క్షణపాతర్ డెబబ్ది తులములది; ఆ ఉపకరణముల వెండి 

అంతయు పరిశుధద్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ రెండువేల నాలుగువందల తులములది. 

1 రాజులు 5:17 => రాజు సెలవియయ్గా వారు మందిరముయొకక్ పునాదిని చెకిక్నరాళల్తో 

వేయుటకు గొపప్ రాళల్ను మికిక్లి వెలగల రాళల్ను తెపిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:4 => అది పండెర్ండు ఎదుద్లమీద నిలువబడెను, మూడు ఎదుద్లు 

ఉతత్రపుతటుట్ మూడు పడమటితటుట్ మూడు దకిష్ణపుతటుట్ మూడు తూరుప్తటుట్ చూచుచుండెను. 

సముదర్పు తొటిట్ వాటిపై నుంచబడెను, వాటి వెనుకటి పారశ్వ్ములనిన్యు లోపలికి తిరిగియుండెను. 

మతత్యి 5:14 => మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు; కొండమీదనుండు పటట్ణము మరుగై 

యుండనేరదు. 

లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడడ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  
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యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 17:22 => మనము ఏకమై యునన్లాగున, వారును ఏకమై యుండవలెనని నీవు నాకు 

అనుగర్హించిన మహిమను నేను వారికి ఇచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

వచనము 18 

ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు సఫ్టికముతో 

సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  

పర్కటన 11:1 => మరియు ఒకడుచేతికఱఱ్వంటి కొలకఱఱ్ నాకిచిచ్ నీవు లేచి దేవుని ఆలయమును 

బలిపీఠమును కొలతవేసి, ఆలయములో పూజించువారిని లెకక్పెటుట్ము. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

నిరగ్మకాండము 40:3 => అచచ్ట నీవు సాక్షయ్పు మందసమును నిలిపి ఆ మందసమును అడడ్తెరతో 

కపప్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:4 => నీవు బలల్ను లోపలికి తెచిచ్ దానిమీద కర్మముగా ఉంచవలసిన వాటిని 

ఉంచి దీపవృక్షమును లోపలికి తెచిచ్ దాని పర్దీపములను వెలిగింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 40:5 => సాక్షయ్పు మందసము నెదుట ధూమము వేయు బంగారు వేదికను ఉంచి 

మందిర దావ్రమునకు తెరను తగిలింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 41:1 => తరువాత అతడు ననున్ ఆలయమునకు తోడుకొనివచిచ్ దాని సత్ంభములను 

కొలిచెను. ఇరుపర్కక్ల అవి ఆరు మూరలాయెను, ఇది గుడారపు వెడలుప్. 

యెహెజేక్లు 41:2 => వాకిలి వెడలుప్ పది మూరలు, తలుపు ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలు, దాని 

నిడివిని కొలువగా నలుబది మూరలు, దాని వెడలుప్ ఇరువది మూరలు. 

యెహెజేక్లు 41:3 => అతడు లోపలికిపోయి వాకిలి సత్ంభమును కొలువగా రెండు మూరలాయెను, 

వాకిలి ఆరుమూరలు; వెడలుప్ ఏడు మూరలు. 

యెహెజేక్లు 41:4 => ఇది అతి పరిశుదధ్సథ్లమని చెపిప్ దాని నిడివిని కొలువగా ఇరువది మూరలును 

ఆలయమునకును దానికిని మధయ్ వెడలుప్ ఇరువది మూరలు నాయెను. 

యెహెజేక్లు 41:5 => తరువాత అతడు మందిరపు గోడను కొలువగా ఆరు మూరలాయెను, 

మందిరపు పర్కక్లనునన్ మేడ గదులను కొలువగా నాలుగేసి మూరలాయెను. 

జెకరాయ్ 2:1 => మరియు నేను తేరిచూడగా కొలనూలుచేత పటుట్కొనిన యొకడు నాకు కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 40:3 => అకక్డికి ఆయన ననున్ తోడుకొనిరాగా ఒక మనుషుయ్డుండెను. ఆయన 

మెరయుచునన్ యితత్డివలె కనబడెను, దారమును కొలకఱఱ్యు చేతపటుట్కొని దావ్రములో ఆయన 

నిలువబడియుండెను.  

యెహెజేక్లు 47:3 => ఆ మనుషుయ్డు కొలనూలు చేతపటుట్కొని తూరుప్ మారగ్మున బయలువెళిల్ 

వెయియ్ మూరలు కొలిచి ఆ నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ చీలమండ లోతుండెను.  

ఆమోసు 7:7 => మరియు యెహోవా తాను మటట్పుగుండుచేత పటుట్కొని గుండుపెటిట్ చకక్గా 

కటట్బడిన యొక గోడమీద నిలువబడి ఇటుల్ దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. 

జెకరాయ్ 2:2 => నీవెకక్డికి పోవుచునాన్వని నేనతని నడుగగా అతడు యెరూషలేము యొకక్ 

వెడలుప్ను పొడుగును ఎంతైనది కొలిచి చూడబోవుచునాన్ననెను. 
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పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

వచనము 19 

ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో అలంకరింపబడి యుండెను. 

మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది యమునా రాయి, నాలుగవది 

పచచ్, 

యెహెజేక్లు 48:17 => పటట్ణమునకు చేరిన ఖాళీసథ్లము ఉతత్రపుతటుట్న రెండువందల యేబది 

కొలకఱఱ్లు, దకిష్ణపుతటుట్న రెండువందల ఏబది కొలకఱఱ్లు, తూరుప్తటుట్న రెండువందల ఏబది 

కొలకఱఱ్లు, పడమటి తటుట్న రెండువందల ఏబది కొలకఱఱ్లు ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:18 => పర్తిషిఠ్త భూమిని ఆనుకొని మిగిలిన భూమి ఫలము పటట్ణములో 

కషట్ముచేత జీవించువారికి ఆధారముగా ఉండును. అది పర్తిషిఠ్త భూమిని యానుకొని తూరుప్ తటుట్న 

పదివేల కొలకఱఱ్లును పడమటితటుట్న పదివేల కొలకఱఱ్లును ఉండును. 

యెహెజేక్లు 48:20 => పర్తిషిఠ్త భూమియంతయు ఇరువది యయిదువేల కొలకఱఱ్ల చచౌచ్కముగా 

ఉండును; దానిలో నాలుగవ భాగము పటట్ణమునకు ఏరాప్టు చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:35 => దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా 

యుండు సథ్లమని నాటనుండి ఆ పటట్ణమునకు పేరు. 

యెహెజేక్లు 48:8 => యూదావారి సరిహదుద్ను అనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మీరు పర్తిషిట్ంచు 

పర్తిషిట్త భూమియుండును. దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు వేల కొలకఱఱ్లు; దాని నిడివి తూరుప్నుండి 

పడమరవరకు తకిక్నభాగముల నిడివివలెనే యుండును; పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్ ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:9 => యెహోవాకు మీరు పర్తిషిట్ంచు పర్దేశము ఇరువదియైదు వేల కొలకఱఱ్ల 

నిడివియు పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడులుప్నై యుండవలెను. 
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యెహెజేక్లు 48:10 => ఈ పర్తిషిఠ్తభూమి యాజకులదగును. అది ఉతత్రదికుక్న ఇరువదియైదువేల 

కొలకఱఱ్ల నిడివియు పడమటి దికుక్న పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను తూరుప్దికుక్న పదివేల కొలకఱఱ్ల 

వెడలుప్ను దకిష్ణ దికుక్న ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు ఉండవలెను. యెహోవా 

పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్ ఉండును. 

యెహెజేక్లు 48:11 => ఇది సాదోకు సంతతివారై నాకు పర్తిషిట్ంపబడి నేను వారి కపప్గించిన దానిని 

కాపాడు యాజకులదగును; ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు ననున్ విడిచిపోగా మిగిలిన లేవీయులు 

విడిచిపోయినటెల్ వారు ననున్ విడిచిపోలేదు. 

యెహెజేక్లు 48:12 => పర్తిషిఠ్త భూమియందు లేవీయుల సరిహదుద్దగగ్ర వారికొక చోటు 

ఏరాప్టగును; అది అతి పరిశుదధ్ముగా ఎంచబడును. 

యెహెజేక్లు 48 :13 => యాజకుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని లేవీయుల కొకచోటు 

నేరాప్టుచేయవలెను; అది ఇరువది యయిదు వేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు పదివేల కొలకఱఱ్ల 

వెడలుప్నైయుండును. దాని నిడివియంతయు ఇరువది యయిదు వేల కొలకఱఱ్లును వెడలప్ంతయు 

పదివేల కొలకఱఱ్లును ఉండును.  

యెహెజేక్లు 48:14 => అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన భూమి గనుక దానిలో ఏమాతర్పు 

భాగమైనను వారు అమమ్కూడదు, బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములను 

ఇతరులను అనుభవింపనియయ్కూడదు. 

యెహెజేక్లు 48:15 => ఇరువది యయిదువేల కొలకఱఱ్ల భూమిని ఆనుకొని వెడలుప్న మిగిలిన 

అయిదువేల కొలకఱఱ్లుగల చోటు గార్మకంఠముగా ఏరప్రచబడినదై, పటట్ణములోని నివేశములకును 

మైదానములకును అకక్రకు వచుచ్ను; దాని మధయ్ పటట్ణము కటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 48:16 => దాని పరిమాణ వివరమేదనగా, ఉతత్రదికుక్వ నాలుగువేల ఐదువందల 

కొలకఱఱ్లు, దకిష్ణ దికుక్న నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్లు, తూరుప్ దికుక్న నాలుగువేల 

ఐదువందల కొలకఱఱ్లు, పడమటి దికుక్న నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్లు. 
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యెహెజేక్లు 48:17 => పటట్ణమునకు చేరిన ఖాళీసథ్లము ఉతత్రపుతటుట్న రెండువందల యేబది 

కొలకఱఱ్లు, దకిష్ణపుతటుట్న రెండువందల ఏబది కొలకఱఱ్లు, తూరుప్తటుట్న రెండువందల ఏబది 

కొలకఱఱ్లు, పడమటి తటుట్న రెండువందల ఏబది కొలకఱఱ్లు ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:18 => పర్తిషిఠ్త భూమిని ఆనుకొని మిగిలిన భూమి ఫలము పటట్ణములో 

కషట్ముచేత జీవించువారికి ఆధారముగా ఉండును. అది పర్తిషిఠ్త భూమిని యానుకొని తూరుప్ తటుట్న 

పదివేల కొలకఱఱ్లును పడమటితటుట్న పదివేల కొలకఱఱ్లును ఉండును. 

యెహెజేక్లు 48:19 => ఏ గోతర్పువారైనను పటట్ణములో కషట్ముచేసి జీవించువారు దానిని 

సాగుబడిచేయుదురు. 

నిరగ్మకాండము 38:1 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో దహనబలిపీఠమును చేసెను. దాని పొడుగు 

అయిదు మూరలు దాని వెడలుప్ అయిదు మూరలు, అది చచౌచ్కమైనది. దాని యెతుత్ మూడు మూరలు 

దాని నాలుగు మూలలను కొముమ్లను చేసెను. 

1 రాజులు 6:2 => రాజైన సొలొమోను యెహోవాకు కటిట్ంచిన మందిరము అరువది మూరల 

పొడుగును ఇరువది మూరల వెడలుప్ను ముపప్ది మూరల ఎతుత్ను గలదై యుండెను. 

ఎజార్ 6:3 => రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు అతడు యెరూషలేములో ఉండు 

దేవుని మందిరమునుగూరిచ్ నిరణ్యించినది బలులు అరిప్ంపతగిన సథ్లముగా మందిరము 

కటిట్ంపబడవలెను; దాని పునాదులు గటిట్గా వేయబడవలెను; దాని నిడివి అరువది మూరలును దాని 

వెడలుప్ అరువది మూరలును ఉండవలెను; 

యెహెజేక్లు 41:4 => ఇది అతి పరిశుదధ్సథ్లమని చెపిప్ దాని నిడివిని కొలువగా ఇరువది మూరలును 

ఆలయమునకును దానికిని మధయ్ వెడలుప్ ఇరువది మూరలు నాయెను. 

యెహెజేక్లు 41:8 => మరియు నేను చూడగా మందిరము చుటుట్నునన్ నేలకటుట్ ఎతుత్గా కనబడెను, 

ఏలయనగా ఆ మేడగదులకు ఆరు పెదద్మూరలు గల పునాదియుండెను. 

యెహెజేక్లు 48:30 => పటట్ణసాథ్న వైశాలయ్త ఎంతనగా, ఉతత్రమున నాలుగువేల ఐదువందల 

కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. 
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యోహాను 6:19 => వారు ఇంచుమించు రెండు కోసుల దూరము దోనెను నడిపించిన తరువాత, 

యేసు సముదర్ముమీద నడుచుచు తమ దోనెదగగ్రకు వచుచ్ట చూచి భయపడిరి; 

యోహాను 11:18 => బేతనియ యెరూషలేమునకు సమీపమై యుండెను; దానికి ఇంచుమించు 

కోసెడు దూరము 

వచనము 20 

అయిదవది వైడూరయ్ము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువరణ్ రతన్ము, ఎనిమిదవది గోమేధికము, 

తొమిమ్దవది పుషయ్రాగము, పదియవది సువరణ్ల శునీయము, పదకొండవది పదమ్రాగము, 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

1 రాజులు 6:2 => రాజైన సొలొమోను యెహోవాకు కటిట్ంచిన మందిరము అరువది మూరల 

పొడుగును ఇరువది మూరల వెడలుప్ను ముపప్ది మూరల ఎతుత్ను గలదై యుండెను. 

యెషయా 8:1 => మరియు యెహోవా నీవు గొపప్ పలక తీసికొని మహేరు షాలాల , హాష  బజ 1, 

అను మాటలు సామానయ్మైన అక్షరములతో దానిమీద వార్యుము. 

పర్కటన 13:18 => బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక 

మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు. 

పర్కటన 21:12 => ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును 

ఉండెను; ఆ గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

నామములు ఆ గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 

వచనము 21 
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దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము ఒకొక్క ముతయ్ముతో 

కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:19 => ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో 

అలంకరింపబడి యుండెను. మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది 

యమునా రాయి, నాలుగవది పచచ్, 

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 28:20 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ 

నాలుగవది. వాటిని బంగారు జవలలో పొదగవలెను. 

1 రాజులు 6:30 => మరియు మందిరపు నటిట్లుల్ లోపలను వెలుపలను బంగారముతో పొదిగించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => నేను బహుగా పర్యాసపడి నా దేవుని మందిరమునకు కావలసిన 

బంగారపు పనికి బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని, యితత్డిపనికి ఇతత్డిని, యినుపపనికి ఇనుమును, 

కఱఱ్పనికి కఱఱ్లను, గోమేధికపురాళల్ను, చెకుక్డురాళల్ను, వింతైన వరణ్ములుగల పలువిధముల రాళల్ను, 

మికిక్లి వెలగల నానావిధ రతన్ములను తెలల్చలువరాయి విశేషముగా సంపాదించితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:6 => పర్శసత్మైన రతన్ములతో దానిని అలంకరించెను. ఆ బంగారము 

పరవ్యీమునుండి వచిచ్నది. 
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యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

వచనము 22 

దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు 

దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

యోబు 28:17 => సువరణ్మైనను సఫ్టికమైనను దానితో సాటికావు పర్శసత్మైన బంగారు నగలకు 

పర్తిగా అది ఇయయ్బడదు. 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

యోబు 28:19 => కూషుదేశపు పుషయ్రాగము దానితో సాటికాదు. శుదధ్సువరణ్మునకు కొనబడునది 

కాదు. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  
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యెషయా 54:12 => మాణికయ్మణులతో నీ కోటకొముమ్లను సూరయ్కాంతములతో నీ గుమమ్ములను 

కటుట్దును పర్శసత్మైన రతన్ములతో నీకు సరిహదుద్లు ఏరప్రచుదును.  

నిరగ్మకాండము 28:17 => దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను 

చేయవలెను. మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 

నిరగ్మకాండము 28:18 => పదమ్రాగ నీల సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ రెండవది; 

నిరగ్మకాండము 28:19 => గారుతమ్తము యషుమ్రాయి ఇందర్నీలములు గల పంకిత్ మూడవది; 

నిరగ్మకాండము 28:20 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ 

నాలుగవది. వాటిని బంగారు జవలలో పొదగవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:21 => ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేరులుగలవై వారి పేరులచొపుప్న 

పండెర్ండుండవలెను. ముదర్మీద చెకిక్నవాటివలె వారిలో పర్తివాని పేరుచొపుప్న పండెర్ండు గోతర్ముల 

పేరులు ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:10 => మరియు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి ఆ కోడెను తెపిప్ంపవలెను 

అహరోనును అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేతులనుంచగా 

నిరగ్మకాండము 29:11 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను 

వధింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:12 => ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు 

కొముమ్లమీద చమిరి ఆ రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:13 => మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను 

రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 29:14 => ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు 

వెలుపల అగిన్తో కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 
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నిరగ్మకాండము 39:10 => వారు దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములను పొదిగిరి. మాణికయ్ 

గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 

1 రాజులు 7:10 => దాని పునాది పదేసి యెనిమిదేసి మూరలుగల మికిక్లి వెలగల పెదద్ రాళల్తో 

కటట్బడెను. 

యోబు 28:6 => దాని రాళుల్ నీలరతన్ములకు సాథ్నము దానిలో సువరణ్మయమైన రాళుల్నన్వి. 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

పర్కటన 21:18 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు 

సఫ్టికముతో సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  

వచనము 23 

ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; దేవుని మహిమయే 

దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 
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నిరగ్మకాండము 28:17 => దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను 

చేయవలెను. మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 

నిరగ్మకాండము 28:20 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ 

నాలుగవది. వాటిని బంగారు జవలలో పొదగవలెను. 

1 రాజులు 7:10 => దాని పునాది పదేసి యెనిమిదేసి మూరలుగల మికిక్లి వెలగల పెదద్ రాళల్తో 

కటట్బడెను. 

యోబు 28:19 => కూషుదేశపు పుషయ్రాగము దానితో సాటికాదు. శుదధ్సువరణ్మునకు కొనబడునది 

కాదు. 

యెహెజేక్లు 10:9 => నేను చూచుచుండగా ఒకొక్క కెరూబు దగగ్ర ఒక చకర్ముచొపుప్న నాలుగు 

చకర్ములు కనబడెను; ఆ చకర్ములు రకత్వరణ్పు రాతితో చేయబడినటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 

పర్కటన 9:17 => మరియు నాకు కలిగిన దరశ్నమందు ఈలాగు చూచితిని. ఆ గుఱఱ్ములకును వాటి 

మీద కూరుచ్ండి యునన్వారికిని, నిపుప్వలె ఎరుపు వరణ్ము, నీల వరణ్ము, గంధక వరణ్ముల 

మైమరువులుండెను. ఆ గుఱఱ్ముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళల్లోనుండి అగిన్ 

ధూమగంధకములు బయలువెడలుచుండెను. 
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జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను దానిలోనికి తీసికొని 

వతుత్రు. 

పర్కటన 21:12 => ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును 

ఉండెను; ఆ గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

నామములు ఆ గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:46 => అతడు అమూలయ్మైన యొక ముతయ్మును కనుగొని, పోయి తనకు 

కలిగినదంతయు అమిమ్ దాని కొనును. 

పర్కటన 21:18 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు 

సఫ్టికముతో సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 
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యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 22:2 => ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది 

యొకక్ ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు 

కాయును. ఆ వృక్షము యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

1 రాజులు 6:20 => గరాభ్లయము లోపల ఇరువది మూరల పొడుగును ఇరువది మూరల 

వెడలుప్ను ఇరువది మూరల యెతుత్ను గలదై యుండెను, దీనిని మేలిమి బంగారముతో పొదిగించెను, 

అరజ్కఱఱ్తో చేయబడిన బలిపీఠమును ఈలాగుననె పొదిగించెను. 

యెషయా 60:17 => నేను ఇతత్డికి పర్తిగా బంగారమును తెచుచ్చునాన్ను ఇనుమునకు పర్తిగా 

వెండిని కఱఱ్కు పర్తిగా ఇతత్డిని రాళల్కు పర్తిగా ఇనుమును తెచుచ్చునాన్ను. సమాధానమును 

నీకధికారులుగాను నీతిని నీకు విచారణకరత్లుగాను నియమించుచునాన్ను. 

యెషయా 60:18 => ఇకను నీ దేశమున బలాతాక్రమను మాట వినబడదు నీ సరిహదుద్లలో పాడు 

అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు పార్కారములనియు పర్ఖాయ్తియే 

నీ గుమమ్ములనియు నీవు చెపుప్కొందువు.  

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:18 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు 

సఫ్టికముతో సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

యెహెజేక్లు 48:31 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు పేళల్నుబటిట్ పటట్ణపు గుమమ్ములకు పేళుల్ 

పెటట్వలెను . ఉతత్రపుతటుట్న రూబేనుదనియు , యూదాదనియు , లేవిదనియు మూడు 

గుమమ్ములుండవలెను. 
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అకక్డ రాతిర్ లేనందున దాని గుమమ్ములు పగటివేళ ఏమాతర్మును వేయబడవు.  

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, 

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

యోహాను 4:23 => అయితే యథారథ్ముగా ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను తండిర్ని 

ఆరాధించుకాలము వచుచ్చునన్ది; అది ఇపుప్డును వచేచ్యునన్ది; తనున్ ఆరాధించువారు అటిట్వారే 

కావలెనని తండిర్ కోరుచునాన్డు (మూలభాషలో - వెదుకుచునాన్డు) 
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పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 2:20 => యూదులు ఈ దేవాలయము నలువదియారు సంవతస్రములు కటిట్రే; నీవు 

మూడు దినములలో దానిని లేపుదువా అనిరి. 

యోహాను 2:21 => అయితే ఆయన తన శరీరమను దేవాలయమునుగూరిచ్ యీ మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 
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కొలొసస్యులకు 1:19 => ఆయన యందు సరవ్సంపూరణ్త నివసింపవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 

హెబీర్యులకు 9:1 => మొదటి నిబంధనకైతే సేవానియమములును ఈ లోక సంబంధమైన 

పరిశుదధ్సథ్లమును ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 9:2 => ఏలాగనగా మొదట ఒక గుడారమేరప్రచబడెను. అందులో దీపసత్ంభమును, 

బలల్యు, దానిమీద ఉంచబడిన రొటెట్లును ఉండెను, దానికి పరిశుదధ్సథ్లమని పేరు. 

హెబీర్యులకు 9:3 => రెండవ తెరకు ఆవల అతిపరిశుదధ్సథ్లమను గుడారముండెను. 

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 

హెబీర్యులకు 9:5 => దానిపైని కరుణాపీఠమును కముమ్కొనుచునన్ మహిమగల కెరూబులుండెను. 

వీటినిగూరిచ్ యిపుప్డు వివరముగా చెపప్ వలల్పడదు. 

హెబీర్యులకు 9:6 => ఇవి ఈలాగు ఏరప్రచబడినపుప్డు యాజకులు సేవచేయుచు, నితయ్మును ఈ 

మొదటి గుడారములోనికి వెళుల్దురు గాని 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

హెబీర్యులకు 9:8 => దీనినిబటిట్ ఆ మొదటి గుడారమింక నిలుచుచుండగా అతిపరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశించు మారగ్ము బయలుపరచబడలేదని పరిశుదాధ్తమ్ తెలియజేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:9 => ఆ గుడారము పర్సుత్తకాలమునకు ఉపమానముగా ఉనన్ది. ఈ 

ఉపమానారథ్మునుబటిట్ మనసాస్కిష్ విషయములో ఆరాధకునికి సంపూరణ్సిదిధ్ కలుగజేయలేని 

అరప్ణలును బలులును అరిప్ంపబడుచునన్వి. 
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హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

నిరగ్మకాండము 29:43 => అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా 

మహిమవలన పరిశుదధ్పరచబడును. 

రూతు 1:20 => ఆమె సరవ్శకుత్డు నాకు చాలా దుఃఖము కలుగజేసెను గనుక ననున్ నయోమి అనక 

మారా అనుడి. 

కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 

కీరత్నలు 84:1 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంత రమయ్ములు 

యెషయా 64:4 => తనకొరకు కనిపెటుట్వాని విషయమై నీవు తపప్ తన కారయ్ము సఫలముచేయు 

మరి ఏ దేవునిని ఎవడు నేకాలమున చూచియుండలేదు అటిట్ దేవుడు కలడనన్ సమాచారము 

మనుషుయ్లకు వినబడలేదు అటిట్ సంగతి వారికి తెలిసియుండలేదు.  

యెహెజేక్లు 37:27 => నా మందిరము వారికి పైగా నుండును, నేను వారి దేవుడనైయుందును 

వారు నా జనులైయుందురు. 
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యెహెజేక్లు 48:8 => యూదావారి సరిహదుద్ను అనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మీరు పర్తిషిట్ంచు 

పర్తిషిట్త భూమియుండును. దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు వేల కొలకఱఱ్లు; దాని నిడివి తూరుప్నుండి 

పడమరవరకు తకిక్నభాగముల నిడివివలెనే యుండును; పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్ ఉండవలెను. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 5:18 => ఆయన విశార్ంతి దినాచారము మీరుట మాతర్మేగాక, దేవుడు తన సొంత తండిర్ 

అని చెపిప్, తనున్ దేవునితో సమానునిగా చేసికొనెను గనుక ఇందునిమితత్మును యూదులు ఆయనను 

చంపవలెనని మరి ఎకుక్వగా పర్యతన్ము చేసిరి. 

యోహాను 13:32 => దేవుడు ఆయనయందు మహిమపరచబడినయెడల, దేవుడు తనయందు 

ఆయనను మహిమపరచును; వెంటనే ఆయనను మహిమపరచును. 

యోహాను 14:3 => నేను వెళిల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

1 కొరిందీయులకు 13:10 => పూరణ్మైనది వచిచ్నపుప్డు పూరణ్ముకానిది నిరరథ్కమగును. 

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 22:3 => ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ 

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 26 

జనములు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసికొని వచెచ్దరు. 

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 
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యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 18:1 => అటుతరువాత మహాధికారముగల వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. అతని మహిమచేత భూమి పర్కాశించెను. 

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 

యెషయా 2:19 => యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 2:21 => దూరవలెననన్ ఆశతో నరులు తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి 

విగర్హములను సువరణ్ విగర్హములను ఎలుకలకును గబిబ్లములకును పారవేయుదురు. 

హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 
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మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22 :11 => ఆ వెలుగు యొకక్ పర్భావము వలన నేను 

చూడలేకపోయినందున నాతోకూడ ఉనన్వారు ననున్ నడిపింపగా దమసుక్లోనికి వచిచ్తిని. 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 

యోహాను 1:9 => నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచుచ్చు పర్తి మనుషుయ్ని 

వెలిగించుచునన్ది. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరుణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

ఆదికాండము 1:16 => దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని 

రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

ఆదికాండము 45:13 => ఐగుపుత్లో నాకు కలిగిన సమసత్ ఘనతను, మీరు చూచినది యావతుత్ నా 

తండిర్కి తెలియచేసి తవ్రగా నా తండిర్ని ఇకక్డికి తీసికొనిరండని తన సహోదరులతో చెపిప్ 
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నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:43 => అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా 

మహిమవలన పరిశుదధ్పరచబడును. 

నిరగ్మకాండము 33:18 => అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుమనగా 

నిరగ్మకాండము 40:34 => అపుప్డు మేఘము పర్తయ్క్షపు గుడారమును కమమ్గా యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమును నింపెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:21 => ఆయనే నీకు కీరత్నీయుడు. నీవు కనున్లార చూచుచుండగా 

భీకరమైన ఆ గొపప్ కారయ్ములను నీ కొరకు చేసిన నీ దేవుడు ఆయనే. 

యెహోషువ 10:13 => సూరుయ్డు ఆకాశమధయ్మున నిలిచి యించుమించు ఒక నాడెలల్ అసత్మింప 

తవ్రపడలేదు. 

2 సమూయేలు 22:29 => యెహోవా, నీవు నాకు దీపమైయునాన్వు యెహోవా చీకటిని నాకు 

వెలుగుగా చేయును. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

కీరత్నలు 3:3 => యెహోవా, నీవే నాకు కేడెముగాను నీవే నాకు అతిశయాసప్దముగాను నా తల 

ఎతుత్వాడవుగాను ఉనాన్వు. 

కీరత్నలు 5:4 => నీవు దుషట్తవ్మును చూచి ఆనందించు దేవుడవు కావు చెడుతనమునకు నీయొదద్ 

చోటులేదు 

కీరత్నలు 13:3 => యెహోవా నా దేవా, నామీద దృషిట్యుంచి నాకుతత్రమిముమ్ 
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కీరత్నలు 15:1 => యెహోవా, నీ గుడారములో అతిథిగా ఉండదగినవాడెవడు? నీ పరిశుదధ్ 

పరవ్తముమీద నివసింపదగిన వాడెవడు? 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 36:9 => నీయొదద్ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు 

చూచుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 50:2 => పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల సీయోనులోనుండి దేవుడు పర్కాశించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 56:13 => నేను నీకు మొర్కుక్కొనియునాన్ను నేను నీకు సుత్తియాగముల నరిప్ంచెదను. 

కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 

కీరత్నలు 80:1 => ఇశార్యేలునకు కాపరీ, చెవియొగుగ్ము. మందవలె యోసేపును నడిపించువాడా, 

కెరూబులమీద ఆసీనుడవైనవాడా, పర్కాశింపుము. 

కీరత్నలు 84:1 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంత రమయ్ములు 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 89:15 => శృంగధవ్నుల నెరుగు పర్జలు ధనుయ్లు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని చూచి వారు 

నడుచుకొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 97:11 => నీతిమంతులకొరకు వెలుగును యథారథ్హృదయులకొరకు ఆనందమును 

వితత్బడియునన్వి. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 
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సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

సామెతలు 15:30 => కనున్ల పర్కాశము చూచుట హృదయమునకు సంతోషకరము మంచి 

సమాచారము ఎముకలకు పుషిట్ ఇచుచ్ను. 

పరమగీతము 5:13 => అతని చెకిక్ళుల్ పరిమళ పుషప్సాథ్నములు సుగంధవృక్షములచేత శోభిలుల్ 

ఉనన్త భూభాగములు అతని పెదవులు పదమ్ములవంటివి దర్వరూపక జటామాంసివలె అవి 

పరిమళించును.  

పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  

యెషయా 2:5 => యాకోబు వంశసుథ్లారా, రండి మనము యెహోవా వెలుగులో నడుచుకొందము. 

యెషయా 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  

యెషయా 30:26 => యెహోవా తన జనుల గాయము కటిట్ వారి దెబబ్ను బాగుచేయు దినమున 

చందుర్ని వెనెన్ల సూరుయ్ని పర్కాశమువలె ఉండును సూరుయ్ని పర్కాశము ఏడు దినముల వెలుగు ఒక 

దినమున పర్కాశించినటుల్ండును.  

యెషయా 35:2 => అది బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి సంగీతములు పాడును 

లెబానోను సౌందరయ్ము దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు దానికుండును అవి 

యెహోవా మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూచును.  

యెషయా 40:5 => యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తపప్కుండ సరవ్శరీరులు 

దాని చూచెదరు ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 43:2 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము తూరుప్దికుక్న కనబడెను; దానినుండి 

పుటిట్నధవ్ని విసాత్రజలముల ధవ్నివలె వినబడెను, ఆయన పర్కాశముచేత భూమి పర్జవ్రిలెల్ను. 
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దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

హబకూక్కు 3:4 => సూరయ్కాంతితో సమానమైన పర్కాశము కనబడుచునన్ది ఆయన 

హసత్ములనుండి కిరణములు బయలువెళుల్చునన్వి అచచ్ట ఆయన బలము దాగియునన్ది.  

జెకరాయ్ 2:5 => నేను దానిచుటుట్ అగిన్పార్కారముగా ఉందును, నేను దాని మధయ్ను నివాసినై 

మహిమకు కారణముగా ఉందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

మతత్యి 17:4 => అపుప్డు పేతురు పర్భువా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; నీకిషట్మైతే ఇకక్డ నీకు 

ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దునని యేసుతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 5:18 => ఆయన విశార్ంతి దినాచారము మీరుట మాతర్మేగాక, దేవుడు తన సొంత తండిర్ 

అని చెపిప్, తనున్ దేవునితో సమానునిగా చేసికొనెను గనుక ఇందునిమితత్మును యూదులు ఆయనను 

చంపవలెనని మరి ఎకుక్వగా పర్యతన్ము చేసిరి. 

యోహాను 9:5 => నేను ఈ లోకములో ఉనన్పుప్డు లోకమునకు వెలుగునని చెపెప్ను. 

యోహాను 13:32 => దేవుడు ఆయనయందు మహిమపరచబడినయెడల, దేవుడు తనయందు 

ఆయనను మహిమపరచును; వెంటనే ఆయనను మహిమపరచును. 
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యోహాను 14:3 => నేను వెళిల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:13 => రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి 

చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో 

పర్కాశించుట చూచితిని. 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 13:10 => పూరణ్మైనది వచిచ్నపుప్డు పూరణ్ముకానిది నిరరథ్కమగును. 

2 కొరిందీయులకు 3:10 => అతయ్ధికమైన మహిమ దీనికుండుటవలన ఇంతకు మునుపు మహిమ 

కలదిగా చేయబడినది యీ విషయములో మహిమ లేనిదాయెను. 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 
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యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

1 యోహాను 1:5 => మేమాయనవలన విని మీకు పర్కటించు వరత్మాన మేమనగా దేవుడు 

వెలుగైయునాన్డు; ఆయనయందు చీకటి ఎంతమాతర్మును లేదు. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

పర్కటన 22:3 => ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ 

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

వచనము 27 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని నిషిదధ్మైనదేదైనను, 

అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే పర్వేశింపడు. 

పర్కటన 22:2 => ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది 

యొకక్ ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు 

కాయును. ఆ వృక్షము యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  
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కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 52:15 => ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు 

మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని 

గర్హింతురు. 

యెషయా 55:5 => నీవెరుగని జనులను నీవు పిలిచెదవు నినెన్రుగని జనులు యెహోవా నినున్ 

మహిమపరచగా చూచి నీ దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ నీయొదద్కు 

పరుగెతిత్ వచెచ్దరు.  

యెషయా 55:10 => వరష్మును హిమమును ఆకాశమునుండి వచిచ్ అకక్డికి ఏలాగు మరలక 

భూమిని తడిపి వితుత్వానికి వితత్నమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగిరిచ్ 

వరిధ్లుల్నటుల్ చేయునో ఆలాగే నా నోటనుండి వచుచ్ వచనమును ఉండును 

యెషయా 66:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, నదివలె సమాధానమును 

ఆమెయొదద్కు పారజేయుదును మీరు జనముల ఐశవ్రయ్ము అనుభవించునటుల్ ఒడుడ్మీద పొరిల్పారు 

జలపర్వాహమువలె మీయొదద్కు దానిని రాజేతును మీరు చంకను ఎతిత్కొనబడెదరు మోకాళల్మీద 

ఆడింపబడెదరు. 

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 
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జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

యెషయా 2:5 => యాకోబు వంశసుథ్లారా, రండి మనము యెహోవా వెలుగులో నడుచుకొందము. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 
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యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యెషయా 60:7 => నీ కొరకు కేదారు గొఱఱ్మందలనిన్యు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొటే ల్ళుల్ నీ 

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీ ష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యెషయా 60:10 => అనుయ్లు నీ పార్కారములను కటుట్దురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము 

చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను.  

యెషయా 60:13 => నా పరిశుదాధ్లయపు అలంకారము నిమితత్మై లెబానోను శేర్షఠ్మైన దేవదారు 

వృక్షములును సరళవృక్షములును గొంజిచెటుల్ను నీయొదద్కు తేబడును నేను నా పాదసథ్లమును 

మహిమపరచెదను.  

యెషయా 66:11 => ఆదరణకరమైన ఆమె సత్నయ్మును మీరు కుడిచి తృపిత్నొందెదరు ఆమె 

మహిమాతిశయము అనుభవించుచు ఆనందించెదరు. 

యెషయా 66:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, నదివలె సమాధానమును 

ఆమెయొదద్కు పారజేయుదును మీరు జనముల ఐశవ్రయ్ము అనుభవించునటుల్ ఒడుడ్మీద పొరిల్పారు 
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జలపర్వాహమువలె మీయొదద్కు దానిని రాజేతును మీరు చంకను ఎతిత్కొనబడెదరు మోకాళల్మీద 

ఆడింపబడెదరు. 

నిరగ్మకాండము 40:34 => అపుప్డు మేఘము పర్తయ్క్షపు గుడారమును కమమ్గా యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమును నింపెను. 

ఎజార్ 7:15 => మరియు యెరూషలేములో నివాసముగల ఇశార్యేలీయుల దేవునికి రాజును అతని 

యొకక్ మంతుర్లును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచిన వెండి బంగారములను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

కీరత్నలు 15:1 => యెహోవా, నీ గుడారములో అతిథిగా ఉండదగినవాడెవడు? నీ పరిశుదధ్ 

పరవ్తముమీద నివసింపదగిన వాడెవడు? 

కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 49:16 => ఒకడు ధనసంపనున్డైనపుప్డు వాని యింటి ఘనత విసత్రించునపుప్డు 

భయపడకుము. 

కీరత్నలు 56:13 => నేను నీకు మొర్కుక్కొనియునాన్ను నేను నీకు సుత్తియాగముల నరిప్ంచెదను. 

కీరత్నలు 89:27 => కావున నేను అతని నా జేయ్షఠ్కుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో 

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

కీరత్నలు 102:15 => అపుప్డు అనయ్జనులు యెహోవా నామమునకును భూరాజులందరు నీ 

మహిమకును భయపడెదరు 

కీరత్నలు 118:20 => ఇది యెహోవా గుమమ్ము నీతిమంతులు దీనిలో పర్వేశించెదరు. 

కీరత్నలు 138:4 => యెహోవా, భూరాజులందరు నీవు సెలవిచిచ్న మాటలు విని నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదరు. 
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కీరత్నలు 140:13 => నిశచ్యముగా నీతిమంతులు నీ నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదరు 

యథారథ్వంతులు నీ సనిన్ధిని నివసించెదరు.  

కీరత్నలు 148:11 => భూరాజులారా, సమసత్ పర్జలారా, భూమిమీద నునన్ అధిపతులారా, సమసత్ 

నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యెషయా 26:2 => సతయ్ము నాచరించు నీతిగల జనము పర్వేశించునటుల్ దావ్రములను తీయుడి. 

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

యెషయా 60:10 => అనుయ్లు నీ పార్కారములను కటుట్దురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము 

చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను.  

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

మీకా 4:13 => సీయోను కుమారీ, నీ శృంగము ఇనుపదిగాను నీ డెకక్లు ఇతత్డివిగాను నేను 

చేయుచునాన్ను, లేచి కళల్ము తొర్కుక్ము, అనేక జనములను నీవు అణగదొర్కుక్దువు, వారికి దొరికిన 

లాభమును నేను యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచుదును, వారి ఆసిత్ని సరవ్లోకనాధునికి పర్తిషిట్ంచుదును. 

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 3:10 => అతయ్ధికమైన మహిమ దీనికుండుటవలన ఇంతకు మునుపు మహిమ 

కలదిగా చేయబడినది యీ విషయములో మహిమ లేనిదాయెను. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 
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హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

పర్కటన 21:26 => జనములు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసికొని వచెచ్దరు. 
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పర్కటన 

అధాయ్యము 22	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు 

సింహాసనము నొదద్నుండి 

యెషయా 60:11 => నీయొదద్కు జనముల భాగయ్ము తేబడునటుల్ వారి రాజులు జయోతాస్హముతో 

రపిప్ంపబడునటుల్ నీ దావ్రములు రాతిర్ంబగళుల్ వేయబడక నితయ్ము తెరువబడియుండును.  

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

యెహోషువ 2:5 => వారెకక్డనుండి వచిచ్రో నేనెరుగను; చీకటి పడుచుండగా గవిని వేయబడు 

వేళను ఆ మనుషుయ్లు వెలుపలికి వెళిల్రి, వారెకక్డికి పోయిరో నేనెరుగను; మీరు వారిని శీఘర్ముగా 

తరిమితిరా పటుట్కొందురు 

యెహెజేక్లు 48:31 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు పేళల్నుబటిట్ పటట్ణపు గుమమ్ములకు పేళుల్ 

పెటట్వలెను . ఉతత్రపుతటుట్న రూబేనుదనియు , యూదాదనియు , లేవిదనియు మూడు 

గుమమ్ములుండవలెను. 

పర్కటన 21:12 => ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును 

ఉండెను; ఆ గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

నామములు ఆ గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 

వచనము 2 

Page  of 1939 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది యొకక్ ఈవలను 

ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు కాయును. ఆ వృక్షము 

యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

పర్కటన 21:24 => జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను 

దానిలోనికి తీసికొని వతుత్రు. 

కీరత్నలు 49:16 => ఒకడు ధనసంపనున్డైనపుప్డు వాని యింటి ఘనత విసత్రించునపుప్డు 

భయపడకుము. 

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యెషయా 60:10 => అనుయ్లు నీ పార్కారములను కటుట్దురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము 

చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను.  

వచనము 3 

ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు 

సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

లేవీయకాండము 13:46 => ఆ పొడ వానికి కలిగిన దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును; 

వాడు అపవితుర్డు గనుక పర్తేయ్కముగానే నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల 

ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:3 => నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ 

మగవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి 

వెళల్గొటట్వలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 12:15 => కాబటిట్ మిరాయ్ము ఏడు దినములు పాళెము వెలుపలనే గడిపెను. 

మిరాయ్ము మరల చేరచ్బడువరకు జనులు ముందుకు సాగరైరి. 

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యెషయా 52:1 => సీయోనూ, లెముమ్ లెముమ్, నీ బలము ధరించుకొనుము పరిశుదధ్ పటట్ణమైన 

యెరూషలేమా, నీ సుందర వసత్రములను ధరించుకొనుము ఇకమీదట సునన్తిపొందని వాడొకడైనను 

అపవితుర్డొకడైనను నీ లోపలికి రాడు.  

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

ఉండును; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే, నాకు పర్తిషిఠ్తమగు సీయోను పరవ్తమందు నివ 

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 
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గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 
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పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

నిరగ్మకాండము 28:36 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకు చేసి ముదర్ చెకుక్నటుల్ దానిమీద 

యెహోవా పరిశుదుధ్డు అను మాట చెకక్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 

లేవీయకాండము 13:57 => అటుతరువాత అది ఆ వసత్రమందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని 

తోలుతో చేసిన దేనియందేగాని కనబడినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము. ఆ పొడ దేనిలోనునన్దో 

దానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 26:53 => ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; 

సంఖాయ్కాండము 35:34 => మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ 

మధయ్ను నివసించుచునాన్ను . నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ 

నివసించుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:16 => ఆలాగు చేయని పర్తివాడును, అనగా అనాయ్యముచేయు 

పర్తివాడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

కీరత్నలు 5:4 => నీవు దుషట్తవ్మును చూచి ఆనందించు దేవుడవు కావు చెడుతనమునకు నీయొదద్ 

చోటులేదు 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 69:36 => ఆయన సేవకుల సంతానము దానిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును ఆయన నామమును 

పేర్మించువారు అందులో నివసించెదరు. 

కీరత్నలు 93:5 => నీ శాసనములు ఎనన్డును తపిప్పోవు యెహోవా, ఎనన్ టెనన్టికి పరిశుదధ్తయే నీ 

మందిరమునకు అనుకూలము.  

సామెతలు 6:16 => యెహోవాకు అసహయ్ములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు 

పరమగీతము 4:12 => నా సహోదరి నా పార్ణేశవ్రి మూయబడిన ఉదాయ్నము మూతవేయబడిన 

జలకూపము. 
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యెషయా 1:26 => మొదటనుండినటుల్ నీకు నాయ్యాధిపతులను మరల ఇచెచ్దను ఆదిలో 

నుండినటుల్ నీకు ఆలోచనకరత్లను మరల నియమించెదను అపుప్డు నీతిగల పటట్ణమనియు 

నమమ్కమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 4:3 => సీయోనులో శేషించినవారికి యెరూషలేములో నిలువబడినవానికి అనగా జీవము 

పొందుటకై యెరూషలేములో దాఖలైన పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు. 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యెహెజేక్లు 33:26 => మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, 

పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున 

వారికి చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 

యెహెజేక్లు 41:12 => పర్తేయ్కింపబడిన చోటుకెదురుగానునన్ కటట్డము పడమటితటుట్ డెబబ్ది 

మూరల వెడలుప్, దాని గోడ అయిదు మూరల వెడలుప్; గోడ నిడివి తొంబది మూరలు. 

యెహెజేక్లు 43:12 => ఆ మందిరమునుగూరిచ్న విధి యేదనగా పరవ్తము మీద దానికి చేరికైన 

సథ్లమంతయు అతిపరిశుదధ్ము, మందిరమును గూరిచ్న విధి యిదియే. 

ఓబధాయ్ 1:17 => అయితే సీయోను కొండ పర్తిషిఠ్తమగును, తపిప్ంచుకొనినవారు దానిమీద 

నివసింతురు, యాకోబు సంతతివారు తమ సావ్సథ్య్ములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

జెఫనాయ్ 3:13 => ఇశార్యేలీయులలో మిగిలినవారు పాపము చేయరు, అబదధ్మాడరు, 

కపటములాడు నాలుక వారి నోటనుండదు; వారు ఎవరి భయము లేకుండ విశార్ంతి గలవారై 

అనన్పానములు పుచుచ్కొందురు; 

జెకరాయ్ 8:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను సీయోను నొదద్కు మరల వచిచ్, 

యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సతయ్మును అనుసరించు పురమనియు, సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్ పెటట్బడును. 
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జెకరాయ్ 14:21 => యెరూషలేమునందును యూదా దేశమందును ఉనన్ పాతర్లనిన్యు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 

మతత్యి 5:20 => శాసు త్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 15:20 => ఇవే మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును గాని చేతులు కడుగుకొనక భోజనముచేయుట 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదని చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:9 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; రెండు కనున్లు గలిగి అగిన్గల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కనున్ గలిగి 

జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 3:7 => మీరు కొర్తత్గా జనిమ్ంపవలెనని నేను నీతో చెపిప్నందుకు ఆశచ్రయ్పడవదుద్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 
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గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

1 పేతురు 1:4 => మృతులలోనుండి యేసుకీర్సుత్ తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ 

మనకు కలుగునటుల్, అనగా అక్షయమైనదియు, నిరమ్లమైనదియు, వాడబారనిదియునైన సావ్సయ్ము 

మనకు కలుగునటుల్, ఆయన తన విశేష కనికరము చొపుప్న మనలను మరల జనిమ్ంపజేసెను. 

2 పేతురు 3:13 => అయినను మనమాయన వాగాద్నమునుబటిట్ కొర్తత్ ఆకాశముల కొరకును కొర్తత్ 

భూమి కొరకును కనిపెటుట్చునాన్ము; వాటియందు నీతి నివసించును. 

వచనము 4 

ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; ఆయన నామము 

వారి నొసళల్యందుండును. 

కీరత్నలు 36:8 => నీ మందిరముయొకక్ సమృదిధ్వలన వారు సంతృపిత్ నొందుచునాన్రు. నీ ఆనంద 

పర్వాహములోనిది నీవు వారికి తార్గించుచునాన్వు.  
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కీరత్నలు 46:4 => ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పటట్ణమును సరోవ్నన్తుని మందిరపు 

పరిశుదధ్ సథ్లమును సంతోషపరచుచునన్వి.  

యెషయా 41:18 => జనులు చూచి యెహోవా హసత్ము ఈ కారయ్ము చేసెననియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడు దీని కలుగజేసెననియు తెలిసికొని మనసక్రించి సప్షట్ముగా గర్హించునటుల్ 

యెషయా 48:18 => నీవు నా ఆజఞ్లను ఆలకింపవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను ఆలకించినయెడల 

నీ కేష్మము నదివలెను నీ నీతి సముదర్తరంగములవలెను ఉండును.  

యెషయా 66:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, నదివలె సమాధానమును 

ఆమెయొదద్కు పారజేయుదును మీరు జనముల ఐశవ్రయ్ము అనుభవించునటుల్ ఒడుడ్మీద పొరిల్పారు 

జలపర్వాహమువలె మీయొదద్కు దానిని రాజేతును మీరు చంకను ఎతిత్కొనబడెదరు మోకాళల్మీద 

ఆడింపబడెదరు. 

యెహెజేక్లు 47:1 => అతడు మందిరపు గుమమ్మునకు ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను; మందిరము 

తూరుప్ముఖముగా ఉండెను, నేను చూడగా మందిరపు గడపకిర్ందనుండి నీళుల్ ఉబికి తూరుప్గా 

పారుచుండెను. ఆ నీళుల్ బలిపీఠమునకు దకిష్ణముగా మందిరపు కుడిపర్కక్ను కిర్ందనుండి 

పారుచుండెను, 

యెహెజేక్లు 47:2 => పిమమ్ట ఆయన ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా ననున్ నడిపించి చుటుట్ తిర్పిప్ 

తూరుప్నకు పోవుదారిని బయటిగుమమ్మునకు తోడుకొనివచెచ్ను. నేను చూడగా అచచ్ట గుమమ్పు 

కుడిపర్కక్ను నీళుల్ ఉబికి పారుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 47:3 => ఆ మనుషుయ్డు కొలనూలు చేతపటుట్కొని తూరుప్ మారగ్మున బయలువెళిల్ 

వెయియ్ మూరలు కొలిచి ఆ నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ చీలమండ లోతుండెను.  

యెహెజేక్లు 47:4 => ఆయన మరి వెయియ్ మూరలు కొలిచి నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ 

మోకాళల్ లోతుండెను, ఇంక ఆయన వెయియ్మూరలు కొలిచి నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ 

మొలలోతుండెను. 

యెహెజేక్లు 47:5 => ఆయన ఇంకను వెయియ్ మూరలు కొలువగా నీళుల్ మికిక్లి లోతై నేను 

దాటలేనంత నది కనబడెను, దాట వీలులేకుండ ఈదవలసినంత నీరుగల నదియాయెను. 
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యెహెజేక్లు 47:6 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నీవు చూచితివిగదా అని చెపిప్ 

ననున్ మరల నది యిదద్రికి తోడుకొనివచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 47:7 => నేను తిరిగిరాగా నదీతీరమున ఇరు పర్కక్ల చెటుల్ విసాత్రముగా కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 47:8 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను ఈ నీళుల్ ఉబికి తూరుప్గానునన్ పర్దేశమునకు 

పారి అరబాలోనికి దిగి సముదర్ములో పడును, అపుప్డు సముదర్పునీళుల్ మంచినీళుల్ అగును. 

యెహెజేక్లు 47:9 => వడిగా పారు ఈ నది వచుచ్చోటల్నెలల్ జలచరములనిన్యు బర్దుకును. ఈ నీళుల్ 

అకక్డికి వచుచ్టవలన ఆ నీరు మంచి నీళల్గును గనుక చేపలు బహు విసాత్రములగును; ఈ నది 

యెకక్డికి పారునో అకక్డ సమసత్మును బర్దుకును. 

జెకరాయ్ 14:8 => ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి సగము తూరుప్ 

సముదర్మునకును సగము పడమటి సముదర్మునకును దిగును . వేసవికాలమందును 

చలికాలమందును ఆలాగుననే జరుగును. 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 

కీరత్నలు 36:9 => నీయొదద్ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు 

చూచుచునాన్ము. 
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యిరిమ్యా 2:13 => నా జనులు రెండు నేరములు చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్ 

విడిచియునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను తొలిపించుకొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 17:13 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యమా, యెహోవా, నినున్ విసరిజ్ంచి వారందరు 

సిగుగ్నొందుదురు. నాయెడల దోర్హము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను 

విసరిజ్ంచియునాన్రు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వార్యబడినవారుగా ఉందురు. 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

యోహాను 4:11 => అపుప్డా సతరీ అయాయ్, యీ బావి లోతైనది, చేదుకొనుటకు నీకేమియు లేదే; ఆ 

జీవజలము ఏలాగు నీకు దొరకును? 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 
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సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

యోహాను 14:16 => నేను తండిర్ని వేడుకొందును, మీయొదద్ ఎలల్పుప్డు నుండుటకై ఆయన వేరొక 

ఆదరణకరత్ను, అనగా సతయ్సవ్రూపియగు ఆతమ్ను మీకనుగర్హించును. 

యోహాను 14:17 => లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను 

పొందనేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతోకూడ నివసించును, మీలో ఉండును. 

యోహాను 14:18 => మిముమ్ను అనాథలనుగా విడువను, మీయొదద్కు వతుత్ను. కొంతకాలమైన 

తరువాత లోకము ననున్ మరి ఎనన్డును చూడదు;  

యోహాను 15:26 => తండిర్యొదద్నుండి మీయొదద్కు నేను పంపబోవు ఆదరణకరత్, అనగా 

తండిర్యొదద్నుండి బయలుదేరు సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు ఆయన ననున్గూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్ను. 

యోహాను 16:7 => అయితే నేను మీతో సతయ్ము చెపుప్చునాన్ను, నేను వెళిల్పోవుటవలన మీకు 

పర్యోజనకరము; నేను వెళల్నియెడల ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు రాడు; నేను వెళిళ్నయెడల ఆయనను 

మీయొదద్కు పంపుదును 

యోహాను 16:8 => ఆయన వచిచ్, పాపమును గూరిచ్యు నీతిని గూరిచ్యు తీరుప్ను గూరిచ్యు 

లోకమును ఒపుప్కొనజేయును. 

యోహాను 16:9 => లోకులు నాయందు విశావ్సముంచలేదు గనుక పాపమును గూరిచ్యు, 
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యోహాను 16:10 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్టవలన మీరిక ననున్ చూడరు గనుక నీతిని 

గూరిచ్యు,  

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

యోహాను 16:12 => నేను మీతో చెపప్వలసినవి ఇంకను అనేక సంగతులు కలవు గాని యిపుప్డు 

మీరు వాటిని సహింపలేరు. 

యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

యోహాను 16:14 => ఆయన నా వాటిలోనివి తీసికొని మీకు తెలియజేయును గనుక ననున్ 

మహిమపరచును. 

యోహాను 16:15 => తండిర్కి కలిగినవనిన్యు నావి, అందుచేత ఆయన నావాటిలోనివి తీసికొని 

మీకు తెలియజేయునని నేను చెపిప్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:4 => ఆయన వారిని కలిసికొని యీలాగు ఆజాఞ్పించెను మీరు 

యెరూషలేమునుండి వెళల్క, నావలన వినిన తండిర్యొకక్ వాగాద్నము కొరకు కనిపెటుట్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:5 => యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్ము ఇచెచ్ను గాని కొదిద్ దినములలోగా 

మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందెదరనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

ఆదికాండము 2:10 => మరియు ఆ తోటను తడుపుటకు ఏదెనులోనుండి ఒక నది బయలుదేరి 

అకక్డనుండి చీలిపోయి నాలుగు శాఖలాయెను. 
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సంఖాయ్కాండము 20:8 => నీవు నీ కఱఱ్ను తీసికొని, నీవును నీ సహోదరుడైన అహరోనును ఈ 

సమాజమును పోగుచేసి వారి కనున్ల యెదుట ఆ బండతో మాటలాడుము. అది నీళల్నిచుచ్ను. నీవు 

వారి కొరకు నీళల్ను బండలోనుండి రపిప్ంచి సమాజమునకును వారి పశువులకును తార్గుటకిముమ్. 

సంఖాయ్కాండము 21:16 => అకక్డనుండి వారు బెయేరుకు వెళిల్రి. యెహోవా జనులను 

పోగుచేయుము, నేను వారికి నీళల్నిచెచ్దనని మోషేతో చెపిప్న బావి అది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:20 => నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన 

పర్మాణము చేసిన దేశములో మీరు నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ పార్ణమునకును నీ 

దీరాఘ్యుషు ష్కును మూలమైయునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు 

మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను హతుత్కొనునటుల్ను 

జీవమును కోరుకొనుడి. 

2 రాజులు 8:10 => అపుప్డు ఎలీషా నీవు అతనియొదద్కు పోయి నిశచ్యముగా నీకు సవ్సథ్త 

కలుగవచుచ్నని చెపుప్ము. అయినపప్టికిని అతనికి అవశయ్ముగ మరణము సంభవించునని యెహోవా 

నాకు తెలియజేసెనని పలికి 

యోబు 20:17 => ఏరులై పారుచునన్ తేనెను వెనన్పూసను చూచి వారు సంతోషింపరు. 

యోబు 28:17 => సువరణ్మైనను సఫ్టికమైనను దానితో సాటికావు పర్శసత్మైన బంగారు నగలకు 

పర్తిగా అది ఇయయ్బడదు. 

కీరత్నలు 23:2 => పచిచ్కగల చోటల్ను ఆయన ననున్ పరుండజేయుచునాన్డు శాంతికరమైన 

జలములయొదద్ ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 30:5 => ఆయన కోపము నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ ఆయుషాక్లమంతయు 

నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును.  

కీరత్నలు 42:2 => నా పార్ణము దేవునికొరకు తృషణ్గొనుచునన్ది జీవము గల దేవునికొరకు 

తృషణ్గొనుచునన్ది దేవుని సనిన్ధికి నేనేపుప్డు వచెచ్దను? ఆయన సనిన్ధిని నేనెపుప్డు కనబడెదను? 
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కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 78:15 => అరణయ్ములో ఆయన బండలు చీలిచ్ సముదర్మంత సమృదిధ్గా వారికి నీరు 

తార్గనిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 87:7 => పాటలు పాడుచు వాదయ్ములు వాయించుచు మా ఊటలనిన్యు నీయందే 

యునన్వని వారందురు. 

పరమగీతము 2:3 => అడవివృక్షములలో జలద్రు వృక్షమెటుల్నన్దో పురుషులలో నా పిర్యుడు 

అటుల్నాన్డు ఆనందభరితనై నేనతని నీడను కూరుచ్ంటిని అతని ఫలము నా జిహవ్కు మధురము.  

పరమగీతము 4:15 => నా సహోదరీ , నా పార్ణేశవ్రీ , నీవు ఉదాయ్నజలాశయము 

పర్వాహజలకూపము లెబానోను పరవ్తపర్వాహము. 

యెషయా 12:3 => కావున మీరు ఆనందపడి రక్షణాధారములైన బావులలోనుండి నీళుల్ 

చేదుకొందురు ఆ దినమున మీరీలాగందురు  

యెషయా 30:25 => గోపురములు పడు మహా హతయ్దినమున ఉనన్తమైన పర్తి పరవ్తముమీదను 

ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను వాగులును నదులును పారును. 

యెషయా 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  
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యెషయా 64:4 => తనకొరకు కనిపెటుట్వాని విషయమై నీవు తపప్ తన కారయ్ము సఫలముచేయు 

మరి ఏ దేవునిని ఎవడు నేకాలమున చూచియుండలేదు అటిట్ దేవుడు కలడనన్ సమాచారము 

మనుషుయ్లకు వినబడలేదు అటిట్ సంగతి వారికి తెలిసియుండలేదు.  

యోవేలు 3:18 => ఆ దినమందు పరవ్తములలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము పారును, 

కొండలలోనుండి పాలు పర్వహించును. యూదా నదులనిన్టిలో నీళుల్ పారును, నీటి ఊట యెహోవా 

మందిర ములోనుండి ఉబికి పారి షితీత్ము లోయను తడుపును. 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

లూకా 20:38 => మృతులు లేతురని మోషే సూచించెను; ఆయన సజీవులకే దేవుడు కాని మృతులకు 

దేవుడు కాడు; ఆయన దృషిట్కి అందరును జీవించుచునాన్రని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

యోహాను 5:18 => ఆయన విశార్ంతి దినాచారము మీరుట మాతర్మేగాక, దేవుడు తన సొంత తండిర్ 

అని చెపిప్, తనున్ దేవునితో సమానునిగా చేసికొనెను గనుక ఇందునిమితత్మును యూదులు ఆయనను 

చంపవలెనని మరి ఎకుక్వగా పర్యతన్ము చేసిరి. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 
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యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

యోహాను 8:42 => యేసు వారితో ఇటల్నెను దేవుడు మీ తండిర్యైనయెడల మీరు ననున్ పేర్మింతురు; 

నేను దేవునియొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్యునాన్ను, నా అంతట నేనే వచిచ్యుండలేదు, ఆయన 

ననున్ పంపెను. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

యోహాను 13:32 => దేవుడు ఆయనయందు మహిమపరచబడినయెడల, దేవుడు తనయందు 

ఆయనను మహిమపరచును; వెంటనే ఆయనను మహిమపరచును. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

రోమీయులకు 8:2 => కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ నియమము పాపమరణముల 

నియమమునుండి ననున్ విడిపించెను. ఎటల్నగా ధరమ్శాసత్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని 

దేవుడు చేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:45 => ఇందువిషయమై ఆదామను మొదటి మనుషుయ్డు జీవించు పార్ణి 

ఆయెనని వార్యబడి యునన్ది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆతమ్ ఆయెను. 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 
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1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

2 తిమోతి 1:10 => కీర్సుత్యేసను మన రక్షకుని పర్తయ్క్షతవలన బయలుపరచబడినదియు నైన తన 

కృపను బటిట్యు, మనలను రకిష్ంచి పరిశుదధ్మైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను. ఆ 

కీర్సుత్యేసు, మరణమును నిరరథ్కము చేసి జీవమును అక్షయతను సువారత్వలన వెలుగులోనికి తెచెచ్ను. 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 4:6 => మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట సఫ్టికమును పోలిన గాజువంటి 

సముదర్మునన్టుట్ండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధయ్ను సింహాసనము చుటుట్ను, ముందు వెనుక 

కనున్లతో నిండిన నాలుగు జీవులుండెను. 

పర్కటన 22:2 => ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది 

యొకక్ ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు 

కాయును. ఆ వృక్షము యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

వచనము 5 

రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే 

వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 
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పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

యెహెజేక్లు 47:1 => అతడు మందిరపు గుమమ్మునకు ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను; మందిరము 

తూరుప్ముఖముగా ఉండెను, నేను చూడగా మందిరపు గడపకిర్ందనుండి నీళుల్ ఉబికి తూరుప్గా 

పారుచుండెను. ఆ నీళుల్ బలిపీఠమునకు దకిష్ణముగా మందిరపు కుడిపర్కక్ను కిర్ందనుండి 

పారుచుండెను, 

యెహెజేక్లు 47:12 => నదీతీరమున ఇరుపర్కక్ల ఆహారమిచుచ్ సకలజాతి వృక్షములు పెరుగును, 

వాటి ఆకులు వాడిపోవు, వాటి కాయలు ఎపప్టికిని రాలవు. ఈ నదినీరు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి 

పారుచునన్ది గనుక ఆచెటుల్ నెల నెలకు కాయలు కాయును, వాటి పండుల్ ఆహారమునకును వాటి 

ఆకులు ఔషధమునకును వినియోగించును. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు 

మంచిదియునైన పర్తి వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడడ్ల తెలివినిచుచ్ 

వృక్షమును నేలనుండి మొలిపించెను. 

ఆదికాండము 3:22 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడడ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము 

మనలో ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ 

తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని 

ఆదికాండము 3:23 => దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదయ్పరచుటకు 

ఏదెను తోటలోనుండి అతని పంపివేసెను. 
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ఆదికాండము 3:24 => అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న 

కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను 

నిలువబెటెట్ను. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

పర్కటన 21:24 => జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను 

దానిలోనికి తీసికొని వతుత్రు. 

కీరత్నలు 147:3 => గుండె చెదరినవారిని ఆయన బాగుచేయువాడు వారి గాయములు కటుట్వాడు. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 57:18 => నేను వారి పర్వరత్నను చూచితిని వారిని సవ్సథ్పరచుదును వారిని నడిపింతును 

వారిలో దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్దును.  

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 17:14 => యెహోవా, నీవు ననున్ సవ్సథ్పరచుము నేను సవ్సథ్త నొందుదును, ననున్ 

రకిష్ంచుము నేను రకిష్ంపబడుదును, నేను నినున్ సోత్తిర్ంచుటకు నీవే కారణభూతుడవు.  

యెహెజేక్లు 47:8 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను ఈ నీళుల్ ఉబికి తూరుప్గానునన్ పర్దేశమునకు 

పారి అరబాలోనికి దిగి సముదర్ములో పడును, అపుప్డు సముదర్పునీళుల్ మంచినీళుల్ అగును. 

యెహెజేక్లు 47:9 => వడిగా పారు ఈ నది వచుచ్చోటల్నెలల్ జలచరములనిన్యు బర్దుకును. ఈ నీళుల్ 

అకక్డికి వచుచ్టవలన ఆ నీరు మంచి నీళల్గును గనుక చేపలు బహు విసాత్రములగును; ఈ నది 

యెకక్డికి పారునో అకక్డ సమసత్మును బర్దుకును. 
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యెహెజేక్లు 47:10 => మరియు దానియొదద్ ఏనెగ్దీ పటట్ణము మొదలుకొని ఏనెగాల్యీము 

పటట్ణమువరకును చేపలు పటుట్వారు దాని పర్కక్ల నిలిచి వలలు వేయుదురు; మహాసముదర్ములో 

నునన్టుల్ సకల జాతి చేపలును దానియందు బహు విసాత్రముగా నుండును. 

యెహెజేక్లు 47:11 => అయితే ఆ సముదర్పు బురద సథ్లములును ఊబి సథ్లములును 

ఉపుప్గలవైయుండి బాగుకాక యుండును. 

హోషేయ 14:4 => వారు విశావ్సఘాతకులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును. వారిమీదనునన్ 

నా కోపము చలాల్రెను, మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హింతును. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

నిరగ్మకాండము 15:27 => తరువాత వారు ఏలీమునకు వచిచ్రి; అకక్డ పండెర్ండు నీటి బుగగ్లును 

డెబబ్ది యీత చెటుల్ను ఉండెను. వారు అకక్డనే ఆ నీళల్యొదద్ దిగిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

2 రాజులు 2:21 => అతడు ఆ నీటి ఊటయొదద్కు పోయి అందులో ఉపుప్వేసి, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ నీటిని నేను బాగుచేసియునాన్ను గనుక ఇక దీనివలన మరణము 

కలుగకపోవును. భూమియు నిసాస్రముగా ఉండదు అనెను. 
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కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 13:12 => కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత హృదయము నొచుచ్ను సిదిధ్ంచిన 

మనోవాంఛ జీవవృక్షము. 

పరమగీతము 2:3 => అడవివృక్షములలో జలద్రు వృక్షమెటుల్నన్దో పురుషులలో నా పిర్యుడు 

అటుల్నాన్డు ఆనందభరితనై నేనతని నీడను కూరుచ్ంటిని అతని ఫలము నా జిహవ్కు మధురము.  

యెషయా 33:24 => నాకు దేహములో బాగులేదని అందులో నివసించువాడెవడును అనడు దానిలో 

నివసించు జనుల దోషము పరిహరింపబడును. 

యిరిమ్యా 30:17 => వారు ఎవరును లక్షయ్పెటట్ని సీయోననియు వెలివేయబడినదనియు నీకు పేరు 

పెటుట్చునాన్రు; అయితే నేను నీకు ఆరోగయ్ము కలుగజేసెదను నీ గాయములను మానెప్దను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 47:7 => నేను తిరిగిరాగా నదీతీరమున ఇరు పర్కక్ల చెటుల్ విసాత్రముగా కనబడెను. 

యోవేలు 3:18 => ఆ దినమందు పరవ్తములలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము పారును, 

కొండలలోనుండి పాలు పర్వహించును. యూదా నదులనిన్టిలో నీళుల్ పారును, నీటి ఊట యెహోవా 

మందిర ములోనుండి ఉబికి పారి షితీత్ము లోయను తడుపును. 

జెకరాయ్ 14:8 => ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి సగము తూరుప్ 

సముదర్మునకును సగము పడమటి సముదర్మునకును దిగును . వేసవికాలమందును 

చలికాలమందును ఆలాగుననే జరుగును. 

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 
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మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

లూకా 20:36 => వారు పునరుతాథ్నములో పాలివారైయుండి, దేవదూత సమానులును దేవుని 

కుమారులునై యుందురు గనుక వారికను చావనేరరు. 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

2 తిమోతి 1:10 => కీర్సుత్యేసను మన రక్షకుని పర్తయ్క్షతవలన బయలుపరచబడినదియు నైన తన 

కృపను బటిట్యు, మనలను రకిష్ంచి పరిశుదధ్మైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను. ఆ 

కీర్సుత్యేసు, మరణమును నిరరథ్కము చేసి జీవమును అక్షయతను సువారత్వలన వెలుగులోనికి తెచెచ్ను. 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

వచనము 6 

మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన దాసులకు చూపుటకై తన 

దూతను పంపెను. 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 
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జెకరాయ్ 14:11 => పటట్ణము ఎతుత్గా కనబడును, జనులు అకక్డ నివసింతురు, శాపము ఇకను 

కలుగదు, యెరూషలేము నివాసులు నిరభ్యముగా నివసింతురు. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 
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కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

యెషయా 12:6 => సీయోను నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ మధయ్నునన్ 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఘనుడైయునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 48:35 => దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా 

యుండు సథ్లమని నాటనుండి ఆ పటట్ణమునకు పేరు. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

యోహాను 14:3 => నేను వెళిల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 
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2 రాజులు 2:21 => అతడు ఆ నీటి ఊటయొదద్కు పోయి అందులో ఉపుప్వేసి, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ నీటిని నేను బాగుచేసియునాన్ను గనుక ఇక దీనివలన మరణము 

కలుగకపోవును. భూమియు నిసాస్రముగా ఉండదు అనెను. 

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యెహెజేక్లు 43:7 => నరపుతుర్డా, యిది నా గదెద్ సథ్లము, నా పాదపీఠము; ఇకక్డ నేను 

ఇశార్యేలీయులమధయ్ నితయ్మును నివసించెదను, వారు ఇకను జారతవ్ముచేసి తమ రాజుల 

కళేబరములకు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్, తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుదధ్నామమును 

అపవితర్పరచక యుందురు, నాకును వారికిని మధయ్ గోడమాతర్ముంచి 

యెహెజేక్లు 48:8 => యూదావారి సరిహదుద్ను అనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మీరు పర్తిషిట్ంచు 

పర్తిషిట్త భూమియుండును. దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు వేల కొలకఱఱ్లు; దాని నిడివి తూరుప్నుండి 

పడమరవరకు తకిక్నభాగముల నిడివివలెనే యుండును; పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్ ఉండవలెను. 

జెకరాయ్ 2:5 => నేను దానిచుటుట్ అగిన్పార్కారముగా ఉందును, నేను దాని మధయ్ను నివాసినై 

మహిమకు కారణముగా ఉందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

మతత్యి 17:4 => అపుప్డు పేతురు పర్భువా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; నీకిషట్మైతే ఇకక్డ నీకు 

ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దునని యేసుతో 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:5 => అపుప్డు పేతురు బోధకుడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; మేము నీకు ఒకటియు 

మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దుమని చెపెప్ను; 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 
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యోహాను 5:18 => ఆయన విశార్ంతి దినాచారము మీరుట మాతర్మేగాక, దేవుడు తన సొంత తండిర్ 

అని చెపిప్, తనున్ దేవునితో సమానునిగా చేసికొనెను గనుక ఇందునిమితత్మును యూదులు ఆయనను 

చంపవలెనని మరి ఎకుక్వగా పర్యతన్ము చేసిరి. 

యోహాను 13:32 => దేవుడు ఆయనయందు మహిమపరచబడినయెడల, దేవుడు తనయందు 

ఆయనను మహిమపరచును; వెంటనే ఆయనను మహిమపరచును. 

యోహాను 14:8 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ పర్భువా, తండిర్ని మాకు కనబరచుము, మాకంతే చాలునని 

ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

రోమీయులకు 8:21 => సేవ్చఛ్గా కాక దానిని లోపరచినవాని మూలముగా వయ్రథ్పరచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 
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పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

వచనము 7 

ఇదిగో నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను, ఈ గర్ంథములోని పర్వచన వాకయ్ములను గైకొనువాడు ధనుయ్డు. 

యెహెజేక్లు 33:18 => నీతిమంతుడు తన నీతిని విడిచి, పాపము చేసినయెడల ఆ పాపమునుబటిట్ 

అతడు మరణమునొందును. 

యెహెజేక్లు 33:19 => మరియు దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడిచి నీతినాయ్యములను 

అనుసరించినయెడల వాటినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 33:20 => యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరనుకొనుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, మీలో ఎవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధించెదను. 

యెహెజేక్లు 33:23 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

యెషయా 33:17 => అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కనున్లార చూచెదవు బహు దూరమునకు 

వాయ్పించుచునన్ దేశము నీకు కనబడును. 

యెషయా 35:2 => అది బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి సంగీతములు పాడును 

లెబానోను సౌందరయ్ము దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు దానికుండును అవి 

యెహోవా మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూచును.  
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యెషయా 40:5 => యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తపప్కుండ సరవ్శరీరులు 

దాని చూచెదరు ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

1 కొరిందీయులకు 13:12 => ఇపుప్డు అదద్ములో చూచినటుట్ సూచనగా చూచుచునాన్ము; అపుప్డు 

ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇపుప్డు కొంతమటుట్కే యెరిగియునాన్ను; అపుప్డు నేను పూరిత్గా 

ఎరుగబడిన పర్కారము పూరిత్గా ఎరుగుదును. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

1 యోహాను 3:2 => పిర్యులారా, యిపుప్డు మనము దేవుని పిలల్లమై యునాన్ము. మనమిక 

ఏమవుదుమో అది ఇంక పర్తయ్క్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పర్తయ్క్షమైనపుప్డు ఆయన యునన్టుల్గానే 

ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 3:3 => ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెటుట్కొనిన పర్తివాడును ఆయన పవితుర్డై 

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

పర్కటన 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 

పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 
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పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

2 సమూయేలు 14:24 => అయితే రాజు అతడు నా దరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని 

ఉతత్రవు చేయగా అబా ష్లోము రాజదరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.  

ఎసేత్రు 1:14 => అతడు కాలజాఞ్నులను చూచి రాణియైన వషిత్ రాజైన అహషేవ్రోషు అను నేను 

నపుంసకులచేత ఇచిచ్న ఆజఞ్ పర్కారము చేయకపోయినందున ఆమెకు విధినిబటిట్ చేయవలసినదేమని 

వారి నడిగెను. 

కీరత్నలు 119:135 => నీ సేవకునిమీద నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కటట్డలను నాకు 

బోధింపుము. 

మారుక్ 9:5 => అపుప్డు పేతురు బోధకుడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; మేము నీకు ఒకటియు 

మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దుమని చెపెప్ను; 

లూకా 9:32 => పేతురును అతనితో కూడ ఉనన్వారును నిదర్మతుత్గా ఉండిరి. వారు 

మేలుకొనినపుప్డు, ఆయన మహిమను ఆయనతో కూడ నిలిచియునన్ యిదద్రు పురుషులను చూచిరి. 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 13:10 => పూరణ్మైనది వచిచ్నపుప్డు పూరణ్ముకానిది నిరరథ్కమగును. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 
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పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

వచనము 8 

యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని చూచినపుప్డు వాటిని నాకు 

చూపుచునన్ దూత పాదముల యెదుట నమసాక్రము చేయుటకు సాగిలపడగా, 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 21:24 => జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను 

దానిలోనికి తీసికొని వతుత్రు. 

పర్కటన 21:25 => అకక్డ రాతిర్ లేనందున దాని గుమమ్ములు పగటివేళ ఏమాతర్మును వేయబడవు.  

కీరత్నలు 36:9 => నీయొదద్ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు 

చూచుచునాన్ము. 
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కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

సామెతలు 4:19 => భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి 

తెలియదు. 

యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 
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మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

1 పేతురు 1:4 => మృతులలోనుండి యేసుకీర్సుత్ తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ 

మనకు కలుగునటుల్, అనగా అక్షయమైనదియు, నిరమ్లమైనదియు, వాడబారనిదియునైన సావ్సయ్ము 

మనకు కలుగునటుల్, ఆయన తన విశేష కనికరము చొపుప్న మనలను మరల జనిమ్ంపజేసెను. 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 97:11 => నీతిమంతులకొరకు వెలుగును యథారథ్హృదయులకొరకు ఆనందమును 

వితత్బడియునన్వి. 

కీరత్నలు 119:135 => నీ సేవకునిమీద నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కటట్డలను నాకు 

బోధింపుము. 
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సామెతలు 15:30 => కనున్ల పర్కాశము చూచుట హృదయమునకు సంతోషకరము మంచి 

సమాచారము ఎముకలకు పుషిట్ ఇచుచ్ను. 

పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  

యెషయా 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  

యెషయా 30:26 => యెహోవా తన జనుల గాయము కటిట్ వారి దెబబ్ను బాగుచేయు దినమున 

చందుర్ని వెనెన్ల సూరుయ్ని పర్కాశమువలె ఉండును సూరుయ్ని పర్కాశము ఏడు దినముల వెలుగు ఒక 

దినమున పర్కాశించినటుల్ండును.  

మీకా 4:8 => మందల గోపురమా, సీయోను కుమారెత్ పరవ్తమా, మునుపటిలాగున యెరూషలేము 

కుమారెత్మీద నీకు పర్భుతవ్ము కలుగును; 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

హబకూక్కు 3:4 => సూరయ్కాంతితో సమానమైన పర్కాశము కనబడుచునన్ది ఆయన 

హసత్ములనుండి కిరణములు బయలువెళుల్చునన్వి అచచ్ట ఆయన బలము దాగియునన్ది.  

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

లూకా 9:32 => పేతురును అతనితో కూడ ఉనన్వారును నిదర్మతుత్గా ఉండిరి. వారు 

మేలుకొనినపుప్డు, ఆయన మహిమను ఆయనతో కూడ నిలిచియునన్ యిదద్రు పురుషులను చూచిరి. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 
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రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 13:10 => పూరణ్మైనది వచిచ్నపుప్డు పూరణ్ముకానిది నిరరథ్కమగును. 

2 కొరిందీయులకు 3:10 => అతయ్ధికమైన మహిమ దీనికుండుటవలన ఇంతకు మునుపు మహిమ 

కలదిగా చేయబడినది యీ విషయములో మహిమ లేనిదాయెను. 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

1 యోహాను 1:5 => మేమాయనవలన విని మీకు పర్కటించు వరత్మాన మేమనగా దేవుడు 

వెలుగైయునాన్డు; ఆయనయందు చీకటి ఎంతమాతర్మును లేదు. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 
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పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 21:25 => అకక్డ రాతిర్ లేనందున దాని గుమమ్ములు పగటివేళ ఏమాతర్మును వేయబడవు.  

వచనము 9 

అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను 

గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని చెపెప్ను. 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  
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లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

రోమీయులకు 1:2 => దేవుని సువారత్నిమితత్ము పర్తేయ్కింపబడినవాడునైన పౌలు రోమాలో ఉనన్ 

దేవుని పిర్యులకందరికి అనగా పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికందరికి (శుభమని చెపిప్) 

వార్యునది. 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

2 పేతురు 3:2 => పరిశుదధ్ పర్వకత్లచేత పూరవ్మందు పలుకబడిన మాటలను, పర్భువైన రక్షకుడు 

మీ అపొసత్లుల దావ్రా ఇచిచ్న ఆజఞ్ను మీరు జాఞ్పకము చేసికొనవలెనను విషయమును మీకు 

జాఞ్పకము చేసి, నిరమ్లమైన మీ మనసుస్లను రేపుచునాన్ను. 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 
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దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారుహ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

పర్కటన 22:7 => ఇదిగో నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను, ఈ గర్ంథములోని పర్వచన వాకయ్ములను 

గైకొనువాడు ధనుయ్డు. 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:29 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నదేమనగా, కాలము సంకుచితమైయునన్ది 

గనుక ఇకమీదట భారయ్లు కలిగినవారు భారయ్లు లేనటుట్ను 

2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 
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2 పేతురు 3:9 => కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ 

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21 => అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి 

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

రోమీయులకు 3:2 => పర్తి విషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోకుత్లు యూదులపరము 

చేయబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:12 => దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము 

లౌకికాతమ్ను కాక దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ ఆతమ్ను పొందియునాన్ము. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  
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వచనము 10 

మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములకు ముదర్ 

వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 

పర్కటన 22:10 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన 

వాకయ్ములకు ముదర్ వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 

పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

పర్కటన 3:11 => నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను; ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండునటుల్ నీకు 

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

పర్కటన 2:25 => నేను వచుచ్వరకు మీకు కలిగియునన్దానిని గటిట్గా పటుట్కొనుడి. 
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పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

వచనము 11 

అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు ఇంకను 

అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. పరిశుదుధ్డు 

ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 
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ఆదికాండము 24:40 => అతడు ఎవని సనిన్ధిలో నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ 

తన దూతను పంపి నీ పర్యాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశసుథ్లలో నా తండిర్ 

యింటనుండి నా కుమారునికి భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

దానియేలు 2:46 => అంతట రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు సాషాఠ్ంగ నమసాక్రము చేసి 

అతని పూజించి, నైవేదయ్ ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప ఆజాఞ్పించెను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

జెకరాయ్ 1:9 => అపుప్డు నా యేలినవాడా, యివి ఏమని నేనడుగగా నాతో మాటలాడు దూత ఇవి 

ఏమియైనది నేను నీకు తెలియజేతుననెను. 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 
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మారుక్ 5:22 => ఆయన సముదర్తీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధికారులలో యాయీరను 

నొకడు వచిచ్, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి 

మారుక్ 7:25 => అపవితార్తమ్ పటిట్న చినన్కుమారెత్ గల యొక సతరీ ఆయననుగూరిచ్ విని, వెంటనే వచిచ్ 

ఆయన పాదములమీద పడెను. 

లూకా 4:7 => కాబటిట్ నీవు నాకు మొర్కిక్తివా యిదంతయు నీదగునని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

యోహాను 11:32 => అంతట మరియ యేసు ఉనన్ చోటికి వచిచ్, ఆయనను చూచి, ఆయన 

పాదములమీద పడి పర్భువా, నీవికక్డ ఉండినయెడల నా సహోదరుడు చావకుండుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

వచనము 12 

ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు నేను సిదధ్పరచిన జీతము 

నాయొదద్ ఉనన్ది. 

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 
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నిరగ్మకాండము 34:14 => ఏలయనగా వేరొక దేవునికి నమసాక్రము చేయవదుద్, ఆయన నామము 

రోషము గల యెహోవా; ఆయన రోషము గల దేవుడు.  

2 రాజులు 17:36 => ఆయన ఆజాఞ్పించిన కటట్డలను గాని విధులను గాని ధరమ్శాసత్రమును గాని 

ధరమ్మందు దేనిని గాని అనుసరింపకయు ఉనాన్రు. 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 4:7 => కాబటిట్ నీవు నాకు మొర్కిక్తివా యిదంతయు నీదగునని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

యోహాను 4:23 => అయితే యథారథ్ముగా ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను తండిర్ని 

ఆరాధించుకాలము వచుచ్చునన్ది; అది ఇపుప్డును వచేచ్యునన్ది; తనున్ ఆరాధించువారు అటిట్వారే 

కావలెనని తండిర్ కోరుచునాన్డు (మూలభాషలో - వెదుకుచునాన్డు) 

నిరగ్మకాండము 20:3 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:10 => కాబటిట్ యెహోవా, నీవే నాకిచిచ్న భూమియొకక్ పర్థమ 

ఫలములను నేను తెచిచ్యునాన్నని నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని చెపిప్ 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

సామెతలు 7:1 => నా కుమారుడా, నా మాటలను మనసుస్న నుంచుకొనుము నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచిపెటుట్కొనుము.  
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పరమగీతము 3 :11 => సీయోను కుమారెత్లారా , వేంచేయుడి కిరీటము ధరించిన 

సొలొమోనురాజును చూడుడి వివాహదినమున అతని తలిల్ అతనికి పెటిట్న కిరీటము చూడుడి ఆ 

దినము అతనికి బహు సంతోషకరము.  

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 

మారుక్ 7:25 => అపవితార్తమ్ పటిట్న చినన్కుమారెత్ గల యొక సతరీ ఆయననుగూరిచ్ విని, వెంటనే వచిచ్ 

ఆయన పాదములమీద పడెను. 

లూకా 4:8 => అందుకు యేసు నీ దేవుడైన పర్భువునకు మొర్కిక్ ఆయనను మాతర్ము సేవింపవలెను 

అని వార్యబడి యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 20:36 => వారు పునరుతాథ్నములో పాలివారైయుండి, దేవదూత సమానులును దేవుని 

కుమారులునై యుందురు గనుక వారికను చావనేరరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 22:7 => ఇదిగో నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను, ఈ గర్ంథములోని పర్వచన వాకయ్ములను 

గైకొనువాడు ధనుయ్డు. 

వచనము 13 

నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, మొదటివాడను కడపటివాడను, ఆదియు అంతమునై యునాన్ను. 

పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

పర్కటన 22:13 => నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, మొదటివాడను కడపటివాడను, ఆదియు అంతమునై 

యునాన్ను. 
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పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

పర్కటన 5:1 => మరియు లోపటను వెలుపటను వార్త కలిగి, యేడు ముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ 

యొక గర్ంథము సింహాసనమునందు ఆసీసుడై యుండువాని కుడిచేత చూచితిని. 

పర్కటన 10:4 => ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వార్యబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు 

పలికిన సంగతులకు ముదర్ వేయుము, వాటిని వార్యవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము 

పలుకుట వింటిని. 

యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 

దానియేలు 8:26 => ఆ దినములనుగూరిచ్న దరశ్నమును వివరించియునాన్ను. అది వాసత్వము, అది 

యనేకదినములు జరిగిన పిమమ్ట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దరశ్నము వెలల్డిచేయకుమనెను. 

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 

దానియేలు 12:9 => అతడు ఈ సంగతులు అంతయ్కాలము వరకు మరుగుగా ఉండునటుల్ 

ముదిర్ంపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊరకుండుమని చెపెప్ను. 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  
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యెషయా 13:6 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది ఘోషించుడి అది పర్ళయమువలె సరవ్శకుత్డగు 

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 12:23 => కావున నీవు వారికి ఈ మాట తెలియజేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇకమీదట ఇశార్యేలీయులలో ఎవరును ఈ సామెత పలుకకుండ నేను దానిని 

నిరరథ్కము చేసెదను గనుక నీవు వారితో ఇటల్నుము దినములు వచుచ్చునన్వి, పర్తిదరశ్నము 

నెరవేరును 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదోధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

పరమగీతము 3 :11 => సీయోను కుమారెత్లారా , వేంచేయుడి కిరీటము ధరించిన 

సొలొమోనురాజును చూడుడి వివాహదినమున అతని తలిల్ అతనికి పెటిట్న కిరీటము చూడుడి ఆ 

దినము అతనికి బహు సంతోషకరము.  

యెహెజేక్లు 3:27 => అయితే నేను నీతో మాటలాడి నీ నోరు తెరచెదను, వారు తిరుగుబాటు 

చేయువారు గనుక నీవు వారియొదద్కు పోయి వినువాడు వినునుగాక విననొలల్నివాడు 

విననొలల్కయుండును గాక అని పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని వారితో చెపప్వలెను. 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 
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పర్కటన 22:7 => ఇదిగో నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను, ఈ గర్ంథములోని పర్వచన వాకయ్ములను 

గైకొనువాడు ధనుయ్డు. 

వచనము 14 

జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి పర్వేశించునటుల్ తమ 

వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:21 => అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెదద్ వడగండుల్ ఆకాశమునుండి 

మనుషుయ్లమీద పడెను; ఆ వడగండల్ దెబబ్ మికిక్లి గొపప్దైనందున మనుషుయ్లు ఆ దెబబ్నుబటిట్ దేవుని 

దూషించిరి. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 
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సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 1:32 => జాఞ్నము లేనివారు దేవుని విసరిజ్ంచి నాశనమగుదురు. బుదిధ్హీనులు కేష్మము 

కలిగినదని మైమరచి నిరూమ్లమగుదురు.  

సామెతలు 1:33 => నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురకిష్తముగా నివసించును వాడు కీడు 

వచుచ్ననన్ భయము లేక నెమమ్దిగా నుండును. 

సామెతలు 14:32 => అపాయము రాగా భకిత్హీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి 

ఆశర్యము కలదు. 

పర్సంగి 11:3 => మేఘములు వరష్ముతో నిండియుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును; మార్ను 

దకిష్ణముగా పడినను ఉతత్రముగా పడినను అది పడిన చోటనే యుండును. 
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యెహెజేక్లు 3:27 => అయితే నేను నీతో మాటలాడి నీ నోరు తెరచెదను, వారు తిరుగుబాటు 

చేయువారు గనుక నీవు వారియొదద్కు పోయి వినువాడు వినునుగాక విననొలల్నివాడు 

విననొలల్కయుండును గాక అని పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని వారితో చెపప్వలెను. 

దానియేలు 12:10 => అనేకులు తముమ్ను శుదిధ్పరచుకొని పర్కాశమానులును నిరమ్లులును 

అగుదురు. దుషుట్లు దుషట్కారయ్ములు చేయుదురు గనుక ఏ దుషుట్డును ఈ సంగతులను 

గర్హింపలేకపోవును గాని బుదిధ్మంతులు గర్హించెదరు. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

మతత్యి 21:19 => అపుప్డు తోర్వపర్కక్ను ఉనన్ యొక అంజూరపుచెటుట్ను చూచి, దానియొదద్కు 

రాగా, దానియందు ఆకులు తపప్ మరేమియు కనబడలేదు గనుక దానిని చూచి ఇకమీదట ఎనన్టికిని 

నీవు కాపు కాయకుందువుగాక అని చెపెప్ను. తత క్షణమే ఆ అంజూరపుచెటుట్ ఎండిపోయెను 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

యోహాను 8:21 => మరియొకపుప్డు ఆయన నేను వెళిల్పోవుచునాన్ను; మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని 

మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

పర్కటన 22:3 => ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ 

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 
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పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదుధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 
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సంఖాయ్కాండము 19:20 => అపవితుర్డు పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల అటిట్ మనుషుయ్డు 

సమాజములోనుండి కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచెను; 

పాపపరిహారజలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

కీరత్నలు 53:3 => వారందరును దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు ఒకడును తపప్కుండ 

అందరును చెడియునాన్రు మేలు చేయువారెవరును లేరు ఒకక్డైనను లేడు.  

కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

కీరత్నలు 119:44 => నిరంతరము నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుదును నేను నితయ్ము దాని 

ననుసరించుదును 

యెషయా 22:14 => సంతోషించి ఉతస్హించుదురు కాగా పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా నాకు పర్తయ్కుష్డై నాకు వినబడునటుల్ ఇటల్నుచునాన్డు మీరు మరణము కాకుండ ఈ మీ 

దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగదని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా పర్మాణ 

పూరవ్కముగా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

యెహెజేక్లు 47:11 => అయితే ఆ సముదర్పు బురద సథ్లములును ఊబి సథ్లములును 

ఉపుప్గలవైయుండి బాగుకాక యుండును. 

హోషేయ 4:17 => ఎఫార్యిము విగర్హములతో కలసికొనెను, వానిని ఆలాగుననే యుండనిముమ్. 

జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 

మతత్యి 9:1 => తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ సముదర్ము దాటి తన పటట్ణములో పర్వేశింపగా 
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మారుక్ 11:14 => అందుకాయన ఇకమీదట ఎనన్టికిని నీ పండుల్ ఎవరును తినకుందురు గాక అని 

చెపెప్ను ? ఇది ఆయన శిషుయ్లు వినిరి. 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 14:38 => ఎవడైనను తెలియనివాడైతే తెలియనివాడుగానే యుండనిముమ్. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

వచనము 15 

కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును విగర్హారాధకులును అబదధ్మును 

పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

పర్కటన 22:7 => ఇదిగో నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను, ఈ గర్ంథములోని పర్వచన వాకయ్ములను 

గైకొనువాడు ధనుయ్డు. 
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జెఫనాయ్ 1:14 => యెహోవా మహాదినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి 

శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు 

మహారోదనము చేయుదురు. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

యెషయా 40:10 => ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా పర్భువగు యెహోవా తానే 

శకిత్సంపనున్డై వచుచ్ను ఆయన ఇచుచ్ బహుమానము ఆయనయొదద్నునన్ది ఆయన చేయు 

పర్తికారము ఆయనకు ముందుగా నడచుచునన్ది.  

యెషయా 62:11 => ఆలకించుడి , భూదిగంతములవరకు యెహోవా సమాచారము 

పర్కటింపజేసియునాన్డు ఇదిగో రక్షణ నీయొదద్కు వచుచ్చునన్ది ఇదిగో ఆయన ఇచుచ్ బహుమానము 

ఆయనయొదద్నే యునన్ది ఆయన ఇచుచ్ జీతము ఆయన తీసికొని వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారెత్కు 

తెలియజేయుడి.  

1 కొరిందీయులకు 3:8 => నాటువాడును నీళుల్పోయువాడును ఒకక్టే. పర్తివాడు తాను చేసిన 

కషట్ముకొలది జీతము పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 
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1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

రోమీయులకు 14:12 => అని వార్యబడియునన్ది గనుక మనలో పర్తివాడును తనున్గురించి 

దేవునికి లెకక్ యొపప్గింపవలెను. 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 
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యోబు 34:11 => నరుల కిర్యలకు తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారికిచుచ్ను అందరికి వారి వారి 

మారగ్ములనుబటిట్ వారికి ఫలమిచుచ్ను.  

కీరత్నలు 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

యెషయా 22:14 => సంతోషించి ఉతస్హించుదురు కాగా పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా నాకు పర్తయ్కుష్డై నాకు వినబడునటుల్ ఇటల్నుచునాన్డు మీరు మరణము కాకుండ ఈ మీ 

దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగదని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా పర్మాణ 

పూరవ్కముగా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషుట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషుట్నికే చెందును. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  
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యెహెజేక్లు 33:15 => కుదువసొముమ్ను మరల అపప్గించుచు, తాను దొంగిలినదానిని మరల 

ఇచిచ్వేసి పాపము జరిగింపకయుండి, జీవాధారములగు కటట్డలను అనుసరించినయెడల అతడు 

మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 33:20 => యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరనుకొనుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, మీలో ఎవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధించెదను. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 14:38 => ఎవడైనను తెలియనివాడైతే తెలియనివాడుగానే యుండనిముమ్. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

2 కొరిందీయులకు 6:11 => ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, 

మా హృదయము విశాలపరచబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 6:5 => పర్తివాడును తన బరువు తానే భరించుకొనవలెను గదా? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  
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పర్కటన 3:11 => నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను; ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండునటుల్ నీకు 

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

పర్కటన 22:10 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన 

వాకయ్ములకు ముదర్ వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

వచనము 16 

సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను నేను నా దూతను 

పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన వేకువ చుకక్యునై 

యునాన్ను.  

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 

యెషయా 41:4 => ఎవడు దీని నాలోచించి జరిగించెను? ఆదినుండి మానవ వంశములను 

పిలిచినవాడనైన యెహోవానగు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను ఉండువాడను. 
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యెషయా 44:6 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యెషయా 48:12 => యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశార్యేలూ, నాకు చెవియొగిగ్ వినుము. నేనే 

ఆయనను నేను మొదటివాడను కడపటివాడను 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

జెకరాయ్ 12:8 => ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు సంరక్షకుడుగా నుండును; ఆ 

కాలమున వారిలో శకిత్హీనులు దావీదువంటి వారుగాను, దావీదు సంతతివారు దేవునివంటి 

వారుగాను జనుల దృషిట్కి యెహోవా దూతలవంటి వారుగాను ఉందురు. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:6 => యెహోవానైన నేను మారుప్లేనివాడను గనుక యాకోబు సంతతివారైన మీరు 

లయము కాలేదు. 

యోహాను 1:1 => ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము 

దేవుడైయుండెను. 

యోహాను 13:32 => దేవుడు ఆయనయందు మహిమపరచబడినయెడల, దేవుడు తనయందు 

ఆయనను మహిమపరచును; వెంటనే ఆయనను మహిమపరచును. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

Page  of 2000 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

పర్కటన 22:10 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన 

వాకయ్ములకు ముదర్ వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 

వచనము 17 

ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ అని చెపప్వలెను; 

దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా పుచుచ్కొననిముమ్. 

పర్కటన 22:7 => ఇదిగో నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను, ఈ గర్ంథములోని పర్వచన వాకయ్ములను 

గైకొనువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 106:3 => నాయ్యము ననుసరించువారు ఎలల్వేళల నీతి ననుసరించి నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 106:4 => యెహోవా, నీవు ఏరప్రచుకొనినవారి కేష్మము నేను చూచుచు నీ జనులకు 

కలుగు సంతోషమునుబటిట్ నేను సంతోషించుచు 

కీరత్నలు 106:5 => నీ సావ్సథ్య్మైనవారితో కూడికొని యాడునటుల్ నీ పర్జలయందు నీకునన్ 

దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము నాకు దరశ్నమిచిచ్ ననున్ రకిష్ంపుము.  

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

కీరత్నలు 119:2 => ఆయన శాసనములను గైకొనుచు పూరణ్హృదయముతో ఆయనను వెదకువారు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 119:3 => వారు ఆయన మారగ్ములలో నడుచుకొనుచు ఏ పాపమును చేయరు 

కీరత్నలు 119:4 => నీ ఆజఞ్లను జాగర్తత్గా గైకొనవలెనని నీవు మాకు ఆజాఞ్పించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 119:5 => ఆహా నీ కటట్డలను గైకొనునటుల్ నా పర్వరత్న సిథ్రపడియుండిన నెంత మేలు. 

కీరత్నలు 119:6 => నీ ఆజఞ్లనిన్టిని నేను లక్షయ్ము చేయునపుప్డు నాకు అవమానము కలుగనేరదు. 
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యెషయా 56:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా రక్షణ వచుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది 

నా నీతి వెలల్డియగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. నాయ్యవిధిని అనుసరించుడి నీతిని అనుసరించి 

నడుచుకొనుడి.  

యెషయా 56:2 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ దానిని 

అనుసరించుచు ఏ కీడు చేయకుండ తనచేతిని బిగబటుట్వాడు ధనుయ్డు ఆ పర్కారము చేసి దాని రూఢిగా 

గైకొను నరుడు ధనుయ్డు. 

దానియేలు 12:12 => వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దియైదు దినములు తాళుకొని 

కనిపెటుట్కొనువాడు ధనుయ్డు. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 7:22 => ఆ దినమందు అనేకులు ననున్ చూచి పర్భువా, పర్భువా, మేము నీ నామమున 

పర్వచింపలేదా? నీ నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అనేకమైన అదుభ్తములు 

చేయలేదా? అని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

Page  of 2002 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:38 => మరియు అతడు రెండవ జామున వచిచ్నను మూడవ జామున వచిచ్నను (ఏ 

దాసులు) మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధనుయ్లు. 

యోహాను 14:15 => మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నా ఆజఞ్లను గైకొందురు. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 14:22 => ఇసక్రియోతు కాని యూదా పర్భువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాతర్మే 

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

యోహాను 15:11 => మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూరణ్ము 

కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 1 5 : 1 2 = > నేను మిముమ్ను పేర్మించిన పర్కారము , మీరొకనినొకడు 

పేర్మించవలెననుటయే నా ఆజఞ్ 

యోహాను 15:13 => తన సేన్హితుల కొరకు తన పార్ణము పెటుట్వానికంటె ఎకుక్వైన పేర్మగల 

వాడెవడును లేడు. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 7:19 => దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించుటయే ముఖయ్ము గాని సునన్తి 

పొందుటయందు ఏమియు లేదు, సునన్తి పొందకపోవుటయందు ఏమియు లేదు. 
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గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

1 యోహాను 3:3 => ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెటుట్కొనిన పర్తివాడును ఆయన పవితుర్డై 

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

1 యోహాను 3:23 => ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన 

వానియందు నిలిచియుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియునాన్డని  

1 యోహాను 3:24 => ఆయన మనకనుగర్హించిన ఆతమ్ మూలముగా తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 

యోహాను 4:12 => తానును తన కుమాళుల్ను, పశువులును, యీ బావినీళుల్ తార్గి మాకిచిచ్న మన 

తండిర్యైన యాకోబుకంటె నీవు గొపప్వాడవా? అని ఆయనను అడిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 9:5 => తకిక్న అపొసత్లులవలెను, పర్భువుయొకక్ సహోదరులవలెను, కేఫావలెను 

విశావ్సురాలైన భారయ్ను వెంటబెటుట్కొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా? 

పర్కటన 22:2 => ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది 

యొకక్ ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు 

కాయును. ఆ వృక్షము యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 
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యోహాను 10:7 => కాబటిట్ యేసు మరల వారితో ఇటల్నెను  

యోహాను 10:9 => నేనే దావ్రమును; నా దావ్రా ఎవడైన లోపల పర్వేశించినయెడల వాడు 

రకిష్ంపబడినవాడై, లోపలికి పోవుచు బయటికి వచుచ్చు మేత మేయుచునుండును. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

ఆదికాండము 2:9 => మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు 

మంచిదియునైన పర్తి వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడడ్ల తెలివినిచుచ్ 

వృక్షమును నేలనుండి మొలిపించెను. 

లేవీయకాండము 20:8 => మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలెను, నేను 

మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను 

లేవీయకాండము 26:3 => మీరు నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొని నా ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని 

అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29 => వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును కేష్మము 

కలుగునటుల్ వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన 

మేలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:27 => నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను 

మీరు వినినయెడల దీవెనయు, మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను వినక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  
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యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 118:19 => నేను వచుచ్నటుల్ నీతి గుమమ్ములు తీయుడి నేను వాటిలో పర్వేశించి 

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను. 

కీరత్నలు 118:20 => ఇది యెహోవా గుమమ్ము నీతిమంతులు దీనిలో పర్వేశించెదరు. 

సామెతలు 7:2 => నా ఆజఞ్లను నీవు మనసుస్న నుంచుకొనినయెడల నీ కనుపాపవలె నా 

ఉపదేశమును కాపాడినయెడల నీవు బర్దుకుదువు. 
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సామెతలు 19:16 => ఆజఞ్ను గైకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనువాడు తన పర్వరత్న విషయమై 

అజాగర్తగా నుండువాడు చచుచ్ను. 

సామెతలు 29:18 => దేవోకిత్ లేనియెడల జనులు కటుట్లేక తిరుగుదురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువాడు ధనుయ్డు. 

యెహెజేక్లు 18:5 => ఒకడు నీతిపరుడై నీతినాయ్యములను అనుసరించువాడైయుండి 

యెహెజేక్లు 18:11 => చేయవలసిన మంచి కిర్యలలో దేనినైనను చేయకయుండినయెడల, అనగా 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయుటయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపుటయు, 

యెహెజేక్లు 41:12 => పర్తేయ్కింపబడిన చోటుకెదురుగానునన్ కటట్డము పడమటితటుట్ డెబబ్ది 

మూరల వెడలుప్, దాని గోడ అయిదు మూరల వెడలుప్; గోడ నిడివి తొంబది మూరలు. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 22:8 => అపుప్డతడు పెండిల్విందు సిదధ్ముగా ఉనన్ది గాని పిలువబడినవారు పాతుర్లు 

కారు. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

లూకా 6:47 => నాయొదద్కు వచిచ్, నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును ఎవని 

పోలియుండునో మీకు తెలియజేతును. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 
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యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 

2 తిమోతి 1:10 => కీర్సుత్యేసను మన రక్షకుని పర్తయ్క్షతవలన బయలుపరచబడినదియు నైన తన 

కృపను బటిట్యు, మనలను రకిష్ంచి పరిశుదధ్మైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను. ఆ 

కీర్సుత్యేసు, మరణమును నిరరథ్కము చేసి జీవమును అక్షయతను సువారత్వలన వెలుగులోనికి తెచెచ్ను. 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

2 పేతురు 1:10 => అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము 

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

1 యోహాను 2:3 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, దీనివలననే ఆయనను 

ఎరిగియునాన్మని తెలిసికొందుము. 

పర్కటన 12:17 => అందుచేత ఆ ఘటసరప్ము ఆగర్హము తెచుచ్కొని, దేవుని అజఞ్లు గైకొనుచు 

యేసునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఉనన్వారైన ఆమె సంతానములో శేషించినవారితో యుదధ్ము చేయుటకై 

బయలువెడలి సముదర్తీరమున నిలిచెను 

వచనము 18 

ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను 

వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి 

కలుగజేయును; 
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పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

కొలొసస్యులకు 3:6 => వాటివలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయుల మీదికి వచుచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యెషయా 57:3 => మంతర్పర్యోగపు కొడుకులారా, వయ్భిచార సంతానమా, వేశాయ్ సంతానమా, 

మీరకక్డికి రండి.  
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మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:8 => అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని 

యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9 => అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 
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పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 
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1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యెషయా 9:16 => ఈ జనుల నాయకులు తోర్వ తపిప్ంచువారు వారిని వెంబడించువారు వారిచేత 

మింగివేయబడుదురు. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

యోహాను 3:18 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువానికి తీరుప్ తీరచ్బడదు; విశవ్సింపనివాడు 

దేవుని అదివ్తీయకుమారుని నామమందు విశావ్సముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీరుప్ 

తీరచ్బడెను. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడడ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 3:21 => సతయ్వరత్నుడైతే తన కిర్యలు దేవుని మూలముగా చేయబడియునన్వని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

యోహాను 8:46 => నాయందు పాపమునన్దని మీలో ఎవడు సాథ్పించును? నేను సతయ్ము 

చెపుప్చునన్యెడల మీరెందుకు ననున్ నమమ్రు? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 12:50 => ఇశార్యేలీయులందరు ఆలాగు చేసిరి; యెహోవా మోషే అహరోనులకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి.  

నిరగ్మకాండము 20:23 => మీరు ననున్ కొలుచుచు, వెండి దేవతలనైనను బంగారు దేవతలనైనను 

చేసికొనకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 22:18 => శకునము చెపుప్దానిని బర్దుకనియయ్కూడదు. 

లేవీయకాండము 6:2 => ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా దోర్హముచేసి పాపియైనయెడల, అనగా 

తనకు అపప్గింపబడినదాని గూరిచ్యేగాని తాకటుట్ ఉంచినదాని గూరిచ్యేగాని, దోచుకొనినదాని 

గూరిచ్యేగాని, తన పొరుగువానితో బొంకిన యెడలనేమి, తన పొరుగువాని బలాతక్రించిన 

యెడలనేమి 

లేవీయకాండము 13:46 => ఆ పొడ వానికి కలిగిన దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును; 

వాడు అపవితుర్డు గనుక పర్తేయ్కముగానే నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల 

ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 14:40 => యాజకుని సెలవుచొపుప్న ఆ పొడగల రాళల్ను ఊడదీసి 

ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారవేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:41 => అపుప్డతడు ఆ యింటిలోపలను చుటుట్ గోడలను గీయింపవలెను. వారు 

గీసిన పెలల్లను ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారబోసి 
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లేవీయకాండము 26:1 => మీరు విగర్హములను చేసికొనకూడదు. చెకిక్న పర్తిమనుగాని 

బొమమ్నుగాని నిలువపెటట్కూడదు. మీరు సాగిలపడుటకు ఏదొక రూపముగా చెకక్బడిన రాతిని మీ 

దేశములో నిలుపకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 19:13 => నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల వాడు 

యెహోవా మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని 

అపవితర్త యింక వానికుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18 => పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ 

దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయములు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

2 రాజులు 8:13 => అందుకు హజాయేలు కుకక్వంటివాడనగు నీ దాసుడనైన నేను ఇంత కారయ్ము 

చేయుటకు ఎంతటివాడను అని అతనితో అనగా, ఎలీషా నీవు సిరియామీద రాజవగుదువని యెహోవా 

నాకు బయలుపరచి యునాన్డనెను. 

2 రాజులు 23:24 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారిని సోదెచెపుప్వారిని గృహ దేవతలను 

విగర్హములను, యూదా దేశమందును యెరూషలేమునందును కనబడిన విగర్హములనిన్టిని 

యోషీయా తీసివేసి, యెహోవా మందిరమందు యాజకుడైన హిలీక్యాకు దొరికిన గర్ంథమందు 

వార్సియునన్ ధరమ్శాసత్ర విధులను సిథ్రపరచుటకై పర్యతన్ము చేసెను. 
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కీరత్నలు 5:6 => అబదధ్మాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహతయ్ 

జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 

కీరత్నలు 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రుగ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

కీరత్నలు 31:18 => అబదిధ్కుల పెదవులు మూయబడును గాక. వారు గరవ్మును అసహయ్మును 

అగపరచుచు నీతిమంతులమీద కఠోరమైన మాటలు పలుకుదురు.  

కీరత్నలు 52:3 => మేలుకంటె కీడుచేయుటయు నీతి పలుకుటకంటె అబదధ్ము చెపుప్టయు నీకిషట్ము.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

కీరత్నలు 118:20 => ఇది యెహోవా గుమమ్ము నీతిమంతులు దీనిలో పర్వేశించెదరు. 

కీరత్నలు 119:29 => కపటపు నడత నాకు దూరము చేయుము నీ ఉపదేశమును నాకు 

దయచేయుము 

కీరత్నలు 119:163 => అబదధ్ము నాకసహయ్ము అది నాకు హేయము నీ ధరమ్శాసత్రము నాకు 

పీర్తికరము. 
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సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 12:22 => అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు 

ఆయనకిషుట్లు. 

సామెతలు 19:9 => కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 

యెషయా 49:18 => కనున్లెతిత్ నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండిల్కుమారెత్ ఒడాడ్ణము 

ధరించుకొనునటుల్ నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని పర్మాణము 

చేయుచునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యెషయా 57:11 => ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి మనసక్రింపకపోతివి? నీవు 

కలల్లాడి ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి నేను మౌనముగా నుండినందుననే 

గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?  

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 
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యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యిరిమ్యా 27:9 => కాబటిట్ మీ పర్వకత్లేమి సోదెగాండేర్మి కలలు కనువారేమి కాలజాఞ్నులేమి 

మంతర్జుఞ్లేమి మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో పలుకునపుడు మీరు వారిని 

లక్షయ్పెటట్కుడి. 

యిరిమ్యా 50:36 => పర్గలభ్ములు పలుకువారు ఖడగ్వశులై పిచిచ్వాండర్గుదురు. బలాఢుయ్లు 

నిరూమ్లమగువరకు ఖడగ్ము వారిమీద పడును  

యెహెజేక్లు 41:12 => పర్తేయ్కింపబడిన చోటుకెదురుగానునన్ కటట్డము పడమటితటుట్ డెబబ్ది 

మూరల వెడలుప్, దాని గోడ అయిదు మూరల వెడలుప్; గోడ నిడివి తొంబది మూరలు. 

మీకా 5:12 => మేఘములను చూచి మంతిర్ంచువారు ఇక నీలో ఉండరు. 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

జెకరాయ్ 8:19 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా నాలుగవ నెలలోని 

ఉపవాసము, అయిదవ నెలలోని ఉపవాసము, ఏడవ నెలలోని ఉపవాసము, పదియవ నెలలోని 

ఉపవాసము యూదా యింటివారికి సంతోషమును ఉతాస్హమును పుటిట్ంచు మనోహరములైన 

పండుగలగును. కాబటిట్ సతయ్మును సమాధానమును పిర్యముగా ఎంచుడి. 

జెకరాయ్ 14:21 => యెరూషలేమునందును యూదా దేశమందును ఉనన్ పాతర్లనిన్యు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 
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మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:14 => కాబటిట్ నా పిర్యులారా, విగర్హారాధనకు దూరముగా పారిపొండి. 

2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 

చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 
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గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషుట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  
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1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

పర్కటన 2:14 => అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

వచనము 19 

ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ 

గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 
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పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:29 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:6 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:13 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 
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మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 22:45 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపిప్నయెడల, ఆయన ఏలాగు అతనికి 

కుమారుడగునని వారినడుగగా 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రుహ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

పర్కటన 2:28 => మరియు అతనికి వేకువ చుకక్ను ఇచెచ్దను. 

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

మతత్యి 2:2 => యూదుల రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ నునాన్డు? తూరుప్ దికుక్న మేము ఆయన 

నక్షతర్ము చూచి, ఆయనను పూజింప వచిచ్తిమని చెపిప్రి 

మతత్యి 2:7 => ఆ నక్షతర్ము కనబడిన కాలము వారిచేత పరిషాక్రముగా తెలిసికొని 

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళిల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

మతత్యి 2:9 => వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోవుచుండగా, ఇదిగో తూరుప్ దేశమున వారు 

చూచిన నక్షతర్ము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచిచ్ నిలుచువరకు వారికి ముందుగా నడిచెను. 

మతత్యి 2:10 => వారు ఆ నక్షతర్మును చూచి, అతాయ్నందభరితులై యింటిలోనికి వచిచ్, 
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లూకా 1:78 => తన పర్జలకు రక్షణ జాఞ్నము ఆయన అనుగర్హించునటుల్ ఆయన మారగ్ములను 

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

2 పేతురు 1:19 => మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి 

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 

ఆదికాండము 24:40 => అతడు ఎవని సనిన్ధిలో నేను జీవించుచునాన్నో ఆ యెహోవా నీతో కూడ 

తన దూతను పంపి నీ పర్యాణము సఫలము చేయును గనుక నీవు నా వంశసుథ్లలో నా తండిర్ 

యింటనుండి నా కుమారునికి భారయ్ను తీసికొని వచెచ్దవు 

1 రాజులు 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:16 => రాజు తాము చేసిన మనవి అంగీకరింపకపోవుట చూచి జనులు 

దావీదులో మాకు భాగము ఏది? యెషష్యి కుమారునియందు మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ గుడారమునకు పోవుడి; దావీదూ, నీ సంతతివారిని నీవే చూచుకొనుమని 

రాజునకు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ ఇశార్యేలువారందరును ఎవరి గుడారమునకు వారు వెళిల్పోయిరి. 

యోబు 38:7 => ఉదయనక్షతర్ములు ఏకముగా కూడి పాడినపుప్డు దేవదూతలందరును1 

ఆనందించి జయధవ్నులు చేసినపుప్డు దాని మూలరాతిని వేసినవాడెవడు?  

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

పరమగీతము 4:6 => ఎండ చలాల్రి నీడలు జరిగిపోవువరకు గోపరస పరవ్తములకు సాంబార్ణి 

పరవ్తములకు నేను వెళుల్దును. 

పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  
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యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 14:12 => తేజోనక్షతర్మా, వేకువచుకాక్, నీవెటుల్ ఆకాశమునుండి పడితివి? జనములను 

పడగొటిట్న నీవు నేలమటట్మువరకు ఎటుల్ నరకబడితివి? 

యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 

జెకరాయ్ 12:8 => ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు సంరక్షకుడుగా నుండును; ఆ 

కాలమున వారిలో శకిత్హీనులు దావీదువంటి వారుగాను, దావీదు సంతతివారు దేవునివంటి 

వారుగాను జనుల దృషిట్కి యెహోవా దూతలవంటి వారుగాను ఉందురు. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 12:37 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపుప్చునాన్డే, ఆయన ఏలాగు అతని 

కుమారుడగునని అడిగెను. సామానయ్జనులు ఆయన మాటలు సంతోషముతో వినుచుండిరి. 

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

Page  of 2025 2041



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ప" కటన

లూకా 18:38 => అపుప్డు వాడు యేసూ, దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేయగా 

లూకా 20:41 => ఆయన వారితో కీర్సుత్ దావీదు కుమారుడని జనులేలాగు చెపుప్చునాన్రు  

లూకా 20:44 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపిప్నయెడల ఆయన ఏలాగు అతని 

కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

పర్కటన 22:10 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన 

వాకయ్ములకు ముదర్ వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 
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పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 20 

ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; 

పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యోహాను 16:7 => అయితే నేను మీతో సతయ్ము చెపుప్చునాన్ను, నేను వెళిల్పోవుటవలన మీకు 

పర్యోజనకరము; నేను వెళల్నియెడల ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు రాడు; నేను వెళిళ్నయెడల ఆయనను 

మీయొదద్కు పంపుదును 
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యోహాను 16:8 => ఆయన వచిచ్, పాపమును గూరిచ్యు నీతిని గూరిచ్యు తీరుప్ను గూరిచ్యు 

లోకమును ఒపుప్కొనజేయును. 

యోహాను 16:9 => లోకులు నాయందు విశావ్సముంచలేదు గనుక పాపమును గూరిచ్యు, 

యోహాను 16:10 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్టవలన మీరిక ననున్ చూడరు గనుక నీతిని 

గూరిచ్యు,  

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

యోహాను 16:12 => నేను మీతో చెపప్వలసినవి ఇంకను అనేక సంగతులు కలవు గాని యిపుప్డు 

మీరు వాటిని సహింపలేరు. 

యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

యోహాను 16:14 => ఆయన నా వాటిలోనివి తీసికొని మీకు తెలియజేయును గనుక ననున్ 

మహిమపరచును. 

యోహాను 16:15 => తండిర్కి కలిగినవనిన్యు నావి, అందుచేత ఆయన నావాటిలోనివి తీసికొని 

మీకు తెలియజేయునని నేను చెపిప్తిని. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

పర్కటన 21:9 => అంతట ఆ కడపటి యేడు తెగుళల్తో నిండిన యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ 

యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ ఇటు రముమ్, పెండిల్కుమారెత్ను, అనగా గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ 

భారయ్ను నీకు చూపెదనని నాతొ చెపిప్ 

యెషయా 2:5 => యాకోబు వంశసుథ్లారా, రండి మనము యెహోవా వెలుగులో నడుచుకొందము. 
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కీరత్నలు 34:8 => యెహోవా ఉతత్ముడని రుచి చూచి తెలిసికొనుడి ఆయనను ఆశర్యించు నరుడు 

ధనుయ్డు. 

యెషయా 2:3 => ఆ కాలమున సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రము యెరూషలేములోనుండి యెహోవా 

వాకుక్ బయలువెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము అని చెపుప్కొందురు.  

యెషయా 2:5 => యాకోబు వంశసుథ్లారా, రండి మనము యెహోవా వెలుగులో నడుచుకొందము. 

యెషయా 48:16 => ఆదినుండి నేను రహసయ్ముగా మాటలాడినవాడను కాను అది పుటిట్నకాలము 

మొదలుకొని నేను అకక్డ నునన్వాడను ఇపుప్డు పర్భువగు యెహోవాయు ఆయన ఆతమ్యు ననున్ 

పంపెను  

యెషయా 48:17 => నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము 

చేయుదును నీవు నడవవలసిన తోర్వను నినున్ నడిపించుదును.  

యెషయా 48:18 => నీవు నా ఆజఞ్లను ఆలకింపవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను ఆలకించినయెడల 

నీ కేష్మము నదివలెను నీ నీతి సముదర్తరంగములవలెను ఉండును.  

యిరిమ్యా 50:5 => ఎనన్టికిని మరువబడని నితయ్నిబంధన చేసికొని యెహోవాను కలిసికొందము 

రండని చెపుప్కొనుచు సీయోనుతటుట్ అభిముఖులై ఆచచ్టికి వెళుల్ మారగ్ము ఏదని అడుగుచు వచెచ్దరు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 
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జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

యోహాను 1:39 => వచిచ్ చూడుడని ఆయన వారితో చెపప్గా వారు వెళిల్, ఆయన కాపురమునన్ 

సథ్లము చూచి, ఆ దినము ఆయనయొదద్ బసచేసిరి. అపుప్డు పగలు రమారమి నాలుగు గంటల వేళ 

ఆయెను. 

యోహాను 1:40 => యోహాను మాట విని ఆయనను వెంబడించిన యిదద్రిలో ఒకడు సీమోను 

పేతురుయొకక్ సహోదరుడైన అందెర్య. 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 

యోహాను 1:42 => యేసునొదద్కు అతని తోడుకొని వచెచ్ను. మెసీస్య అను మాటకు అభిషికుత్డని 

అరథ్ము. యేసు అతనివైపు చూచి నీవు యోహాను కుమారుడవైన సీమోనువు; నీవు కేఫా అనబడుదువని 

చెపెప్ను. కేఫా అను మాటకు రాయి అని అరథ్ము. 

యోహాను 1:43 => మరునాడు ఆయన గలిలయకు వెళల్గోరి ఫిలిపుప్ను కనుగొని ననున్ 

వెంబడించుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:44 => ఫిలిపుప్ బేతస్యిదావాడు, అనగా అందెర్య పేతురు అనువారి పటట్ణపు 

కాపురసుథ్డు. 
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యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:46 => అందుకు నతనయేలు నజరేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని 

నడుగగా వచిచ్ చూడుమని ఫిలిపుప్ అతనితో అనెను. 

యోహాను 4:29 => మీరు వచిచ్, నేను చేసినవనిన్యు నాతో చెపిప్న మనుషుయ్ని చూడుడి; ఈయన 

కీర్సుత్కాడా అని ఆ ఊరివారితో చెపప్గా 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని 

మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను 

మోర్గెను; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => అకక్డ మాతర్మే గాక పర్తి సథ్లమందును దేవునియెడల ఉనన్ మీ 

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 

పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 
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యెషయా 12:3 => కావున మీరు ఆనందపడి రక్షణాధారములైన బావులలోనుండి నీళుల్ 

చేదుకొందురు ఆ దినమున మీరీలాగందురు  

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 2:12 => దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము 

లౌకికాతమ్ను కాక దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ ఆతమ్ను పొందియునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 17:6 => ఇదిగో అకక్డ హోరేబులోని బండమీద నేను నీకు ఎదురుగా నిలిచెదను; 

నీవు ఆ బండను కొటట్గా పర్జలు తార్గుటకు దానిలోనుండి నీళుల్ బయలుదేరునని మోషేతో 

సెలవియయ్గా మోషే ఇశార్యేలీయుల పెదద్ల కనున్ల యెదుట అటుల్ చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

సంఖాయ్కాండము 10:29 => మోషే మామయగు మిదాయ్నీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు 

హోబాబుతో మోషే యెహోవా మాకిచెచ్దనని చెపిప్న సథ్లమునకు మేము పర్యాణమై పోవుచునాన్ము; 

మాతోకూడ రముమ్; మేము మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు తాను చేయబోవు 

మేలునుగూరిచ్ వాగాద్నము చేసెననగా 
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సంఖాయ్కాండము 20:8 => నీవు నీ కఱఱ్ను తీసికొని, నీవును నీ సహోదరుడైన అహరోనును ఈ 

సమాజమును పోగుచేసి వారి కనున్ల యెదుట ఆ బండతో మాటలాడుము. అది నీళల్నిచుచ్ను. నీవు 

వారి కొరకు నీళల్ను బండలోనుండి రపిప్ంచి సమాజమునకును వారి పశువులకును తార్గుటకిముమ్. 

సంఖాయ్కాండము 21:16 => అకక్డనుండి వారు బెయేరుకు వెళిల్రి. యెహోవా జనులను 

పోగుచేయుము, నేను వారికి నీళల్నిచెచ్దనని మోషేతో చెపిప్న బావి అది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:20 => నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన 

పర్మాణము చేసిన దేశములో మీరు నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ పార్ణమునకును నీ 

దీరాఘ్యుషు ష్కును మూలమైయునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు 

మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను హతుత్కొనునటుల్ను 

జీవమును కోరుకొనుడి. 

ఎజార్ 7 :13 => చేతనునన్ నీ దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునుబటిట్ యూదానుగూరిచ్యు 

యెరూషలేమునుగూరిచ్యు విమరశ్చేయుటకు నీవు రాజుచేతను అతని యేడుగురు మంతుర్లచేతను 

పంపబడితివి గనుక మేము చేసిన నిరణ్యమేమనగా, 

కీరత్నలు 23:2 => పచిచ్కగల చోటల్ను ఆయన ననున్ పరుండజేయుచునాన్డు శాంతికరమైన 

జలములయొదద్ ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 30:5 => ఆయన కోపము నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ ఆయుషాక్లమంతయు 

నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును.  

కీరత్నలు 36:9 => నీయొదద్ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు 

చూచుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

కీరత్నలు 78:15 => అరణయ్ములో ఆయన బండలు చీలిచ్ సముదర్మంత సమృదిధ్గా వారికి నీరు 

తార్గనిచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 81:10 => ఐగుపీత్యుల దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే 

నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపెదను. 

కీరత్నలు 87:7 => పాటలు పాడుచు వాదయ్ములు వాయించుచు మా ఊటలనిన్యు నీయందే 

యునన్వని వారందురు. 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 8:4 => మానవులారా, మీకే నేను పర్కటించుచునాన్ను నరులగు మీకే నా కంఠసవ్రము 

వినిపించుచునాన్ను. 

సామెతలు 9:4 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించుచునన్ది. తెలివి లేనివారితో అది 

ఇటల్నుచునన్ది 

సామెతలు 25:25 => దపిప్గొనినవానికి చలల్ని నీరు ఎటుల్ండునో దూరదేశమునుండి వచిచ్న 

శుభసమాచారము అటుల్ండును. 

పరమగీతము 2:10 => ఇపుప్డు నా పిర్యుడు నాతో మాటలాడుచునాన్డు 

పరమగీతము 5:1 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నా ఉదాయ్నవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా 

జటామాంసిని నా గంధవరగ్ములను కూరుచ్కొనుచునాన్ను తేనెయు తేనెపటుట్ను భుజించుచునాన్ను 

కీష్రసహిత దార్కాష్రసము పానము చేయుచునాన్ను. నా సఖులారా, భుజించుడి లెసస్గా పానము 

చేయుడి సేన్హితులారా, పానము చేయుడి.  

పరమగీతము 8:14 => నా పిర్యుడా, తవ్రపడుము లఘువైన యిఱి ఱ్వలె ఉండుము గంధవరగ్వృక్ష 

పరవ్తములమీద గంతులువేయు లేడిపిలల్వలె ఉండుము. 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 
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యెషయా 41:17 => దీనదరిదుర్లు నీళుల్ వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక దపిప్చేత 

ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు దేవుడనైన నేను వారిని 

విడనాడను.  

యెషయా 43:20 => నేను ఏరప్రచుకొనిన పర్జలు తార్గుటకు అరణయ్ములో నీళుళ్ పుటిట్ంచుచునాన్ను 

ఎడారిలో నదులు కలుగజేయుచునాన్ను అడవి జంతువులును అడవి కుకక్లును నిపుప్కోళుల్ను ననున్ 

ఘనపరచును  

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యిరిమ్యా 2:13 => నా జనులు రెండు నేరములు చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్ 

విడిచియునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను తొలిపించుకొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 17:13 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యమా, యెహోవా, నినున్ విసరిజ్ంచి వారందరు 

సిగుగ్నొందుదురు. నాయెడల దోర్హము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను 

విసరిజ్ంచియునాన్రు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వార్యబడినవారుగా ఉందురు. 

యెహెజేక్లు 47:1 => అతడు మందిరపు గుమమ్మునకు ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను; మందిరము 

తూరుప్ముఖముగా ఉండెను, నేను చూడగా మందిరపు గడపకిర్ందనుండి నీళుల్ ఉబికి తూరుప్గా 

పారుచుండెను. ఆ నీళుల్ బలిపీఠమునకు దకిష్ణముగా మందిరపు కుడిపర్కక్ను కిర్ందనుండి 

పారుచుండెను, 

జెకరాయ్ 10:8 => నేను వారిని విమోచించియునాన్ను గనుక వారిని ఈల వేసి పిలిచి సమకూరెచ్దను, 

మునుపు విసత్రించినటుల్ వారు విసత్రించుదురు. 

జెకరాయ్ 14:8 => ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి సగము తూరుప్ 

సముదర్మునకును సగము పడమటి సముదర్మునకును దిగును . వేసవికాలమందును 

చలికాలమందును ఆలాగుననే జరుగును. 
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మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

మతత్యి 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

లూకా 14:16 => ఆయన అతనితో నిటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు గొపప్ విందు చేయించి అనేకులను 

పిలిచెను. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

యోహాను 1:37 => అతడు చెపిప్న మాట ఆ యిదద్రు శిషుయ్లు విని యేసును వెంబడించిరి. 

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:40 => అయితే మీకు జీవము కలుగునటుల్ మీరు నాయొదద్కు రానొలల్రు. 

యోహాను 6:35 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను జీవాహారము నేనే; నాయొదద్కు వచుచ్వాడు 

ఏమాతర్మును ఆకలిగొనడు, 

యోహాను 6:37 => మీరు ననున్ చూచియుండియు విశవ్సింపకయునాన్రని మీతో చెపిప్తిని. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 
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యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

యోహాను 15:25 => అయితే ననున్ నిరేహ్తుకముగా దేవ్షించిరి అని వారి ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడిన వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఈలాగు జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

1 కొరిందీయులకు 10:4 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. 

ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్సంబంధమైన బండలోనిది తార్గిరి; ఆ బండ కీర్సేత్. 

1 కొరిందీయులకు 15:45 => ఇందువిషయమై ఆదామను మొదటి మనుషుయ్డు జీవించు పార్ణి 

ఆయెనని వార్యబడి యునన్ది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆతమ్ ఆయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => అకక్డ మాతర్మే గాక పర్తి సథ్లమందును దేవునియెడల ఉనన్ మీ 

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 

2 తిమోతి 1:10 => కీర్సుత్యేసను మన రక్షకుని పర్తయ్క్షతవలన బయలుపరచబడినదియు నైన తన 

కృపను బటిట్యు, మనలను రకిష్ంచి పరిశుదధ్మైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను. ఆ 

కీర్సుత్యేసు, మరణమును నిరరథ్కము చేసి జీవమును అక్షయతను సువారత్వలన వెలుగులోనికి తెచెచ్ను. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 
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వచనము 21 

పర్భువైన యేసు కృప పరిశుదుధ్లకు తోడై యుండును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:2 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీకాజాఞ్పించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి దేనిని 

తీసివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32 => నేను మీ కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి 

చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు. 

సామెతలు 30:6 => ఆయన మాటలతో ఏమియు చేరచ్కుము ఆయన నినున్ గదిద్ంచునేమో అపుప్డు 

నీవు అబదిధ్కుడవగుదువు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 
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మతత్యి 15:7 => వేషధారులారా  

మతత్యి 15:8 => ఈ పర్జలు తమ పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు 

దూరముగా ఉనన్ది;  

మతత్యి 15:9 => మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని 

వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 15:13 => ఆయన పరలోకమందునన్ నా తండిర్ నాటని పర్తి మొకక్యు పెలల్గింపబడును. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 
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పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

నిరగ్మకాండము 9:14 => సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని 

ఈసారి నేను నా తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని 

పంపెదను; 

నెహెమాయ్ 13:15 => 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. 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  
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యిరిమ్యా 36:32 => యిరీమ్యా యింకొక గర్ంథమును తీసికొని లేఖికుడగు నేరియా కుమారుడైన 

బారూకుచేతికి అపప్గింపగా అతడు యిరీమ్యా నోటిమాటలనుబటిట్ యూదారాజైన యెహోయాకీము 

అగిన్లో కాలిచ్న గర్ంథపు మాటలనిన్టిని వార్సెను; మరియు ఆ మాటలు గాక అటిట్వి అనేకములు 

అతడు వాటితో కూరెచ్ను. 

మతత్యి 15:9 => మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని 

వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 7:7 => వారు, మానవులు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుదురు అని వార్యబడినటుట్ వేషధారులైన మిముమ్నుగూరిచ్ యెషయా 

పర్వచించినది సరియే. 

గలతీయులకు 1:8 => మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక మరియొక సువారత్ను మేమైనను 

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

గలతీయులకు 1:9 => మేమిదివరకు చెపిప్నపర్కారమిపుప్డును మరల చెపుప్చునాన్ము; మీరు 

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  

పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్. 
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