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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 3 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

వచనము 1 

ఇశార్యేలీయులను గూరిచ్ మలాకీ దావ్రా పలుకబడిన యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడడ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  

యెహెజేక్లు 29:2 => నరపుతుర్డా, నీ ముఖమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోవైపు తిర్పుప్కొని 

అతనిగూరిచ్యు ఐగుపుత్ దేశమంతటినిగూరిచ్యు ఈ సమాచారమెతిత్ పర్వచింపుము పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యోవేలు 3:19 => ఐగుపీత్యులును ఎదోమీయులును యూదావారిమీద బలాతాక్రము చేసి తమ 

తమ దేశములలో నిరోద్షులగు వారికి పార్ణహాని కలుగజేసిరి గనుక ఐగుపుత్దేశము పాడగును, 

ఎదోముదేశము నిరజ్నమైన యెడారిగా ఉండును. 

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

వచనము 2 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే మీరు ఏ 

విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? అయితే 

నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

సామెతలు 21:3 => నీతినాయ్యములననుసరించి నడచుకొనుట బలులనరిప్ంచుటకంటె యెహోవాకు 

ఇషట్ము. 
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సామెతలు 21:4 => అహంకార దృషిట్యు గరవ్ హృదయమును భకిత్హీనుల కేష్మమును 

పాపయుకత్ములు. 

యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  

ఓబధాయ్ 1:17 => అయితే సీయోను కొండ పర్తిషిఠ్తమగును, తపిప్ంచుకొనినవారు దానిమీద 

నివసింతురు, యాకోబు సంతతివారు తమ సావ్సథ్య్ములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

జెఫనాయ్ 2:11 => జనముల దీవ్పములలో నివసించు వారందరును తమతమ సాథ్నములనుండి తనకే 

నమసాక్రము చేయునటుల్ భూమిలోనునన్ దేవతలను ఆయన నిరూమ్లము చేయును, యెహోవా వారికి 

భయంకరుడుగా ఉండును. 

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 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

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

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

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 11:9 => రెండవమారు ఆ శబద్ము ఆకాశము నుండి దేవుడు పవితర్ము 

చేసినవి నీవు నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదద్ని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

Page  of 5 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 14:18 => ఈ విషయమందు కీర్సుత్నకు దాసుడైనవాడు దేవునికి ఇషుట్డును 

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

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 . 
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నిరగ్మకాండము 28:33 => దాని అంచున దాని అంచులచుటుట్ నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల 

దానిమమ్ పండల్ను వాటి నడుమను బంగారు గంటలను నిలువుటంగీ చుటుట్ తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:34 => ఒకొక్కక్ బంగారు గంటయు దానిమమ్పండును ఆ నిలువుటంగీ కిర్ంది 

అంచున చుటుట్ ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:35 => సేవ చేయునపుప్డు అహరోను దాని ధరించుకొనవలెను. అతడు 

యెహోవా సనిన్ధిని పరిశుదధ్సథ్లములోనికి పర్వేశించునపుప్డు అతడు చావక యుండునటుల్ దాని ధవ్ని 

వినబడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:36 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకు చేసి ముదర్ చెకుక్నటుల్ దానిమీద 

యెహోవా పరిశుదుధ్డు అను మాట చెకక్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 39:30 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు మేలిమి బంగారుతో 

పరిశుదధ్కిరీట భూషణము చేసి చెకిక్న ముదర్వలె దానిమీద యెహోవా పరిశుదుధ్డు అను వార్త వార్సిరి. 

లేవీయకాండము 8:9 => అతని తలమీద పాగాను పెటిట్, ఆ పాగామీదను అతని నొసట 

పరిశుదధ్కిరీటముగా బంగారు రేకును కటెట్ను. ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

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. 

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

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

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. 

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. 

లేవీయకాండము 6:28 => దాని వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని ఇతత్డిపాతర్లో 

వండినయెడల దాని తోమి నీళల్తో కడుగవలెను. 

1 సమూయేలు 2:14 => బొరుసులో గాని తపేలలోగాని గూనలోగాని కుండలోగాని అది 

గుచిచ్నపుడు ఆ కొంకిచేత బయటకు వచిచ్నదంతయు యాజకుడు తనకొరకు తీసికొనును. షిలోహుకు 

వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరికిని వీరు ఈలాగున చేయుచువచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 46 :20 => పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను బయటి ఆవరణములోనికి 

కొనివచిచ్యాజకులు జనులను పర్తిషిఠ్ంచుటకై వారు అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును వండుచు నైవేదయ్ములను కాలుచ్చుండు సథ్లమిదియేయని 

నాతోచెపిప్ 

యెహెజేక్లు 46:21 => అతడు బయటి ఆవరణములోనికి ననున్ తీసికొనివచిచ్ ఆవరణపు నాలుగు 

మూలలను ననున్ తిర్పప్గా, ఆవరణముయొకక్ మూలమూలను మరియొక ఆవరణమునన్టుట్ కనబడెను. 
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యెహెజేక్లు 46:22 => ఆవరణపు మూలమూలను ఆవరింపబడిన ఆవరణమొకటి కనబడెను. 

ఒకొక్కక్టి నలువది మూరల నిడివియు ముపప్ది మూరల వెడలుప్ను గలిగి నాలుగును 

ఏకపరిమాణముగా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 46:23 => మరియు ఆ నాలుగింటిలోను చుటుట్ పంకిత్గానునన్ అటకలుండెను, 

చుటుట్నునన్ అటకలకిర్ంద పొయిలుండెను. 

యెహెజేక్లు 46:24 => ఇది వంటచేయువారి సథ్లము, ఇకక్డ మందిరపరిచారకులు జనులు తెచుచ్ 

బలిపశుమాంసమును వండుదురని ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 25:29 => మరియు నీవు దాని పళె ల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను 

పానీయారప్ణముకు పాతర్లను దానికి చేయవలెను; మేలిమి బంగారుతో వాటిని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:16 => మరియు నతడు బలల్మీదనుండు దాని ఉపకరణములను, అనగా దాని 

గంగాళములను దాని ధూపకలశములను దాని గినెన్లను తరప్ణము చేయుటకు దాని పాతర్లను 

మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:7 => సనిన్ధిబలల్మీద నీలిబటట్ను పరచి దానిమీద గినెన్లను ధూపారుత్లను 

పాతర్లను తరప్ణ పాతర్లను ఉంచవలెను. నితయ్ముగా ఉంచవలసిన రొటెట్లును దానిమీద ఉండవలెను. 

అపుప్డు వారు వాటిమీద ఎఱఱ్బటట్ పరచి  

సంఖాయ్కాండము 4:14 => దానిమీద తమ సేవోపకరణములనిన్టిని, అనగా ధూపారిత్ 

ముండుల్గరిటెలు గినెన్లునైన బలిపీఠపు ఉపకరణములనిన్టిని దానిమీద పెటిట్, సముదర్వతస్ల 

చరమ్మయమైన కపుప్ను దానిమీద పరచి, దాని మోతకఱఱ్లను తగిలింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:13 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 
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సంఖాయ్కాండము 7:19 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని  

సంఖాయ్కాండము 7:84 => పర్తి పోర్క్షణపాతర్ డెబబ్ది తులములది; ఆ ఉపకరణముల వెండి 

అంతయు పరిశుధద్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ రెండువేల నాలుగువందల తులములది. 

సంఖాయ్కాండము 7:85 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన బంగారు ధూపారుత్లు పండెర్ండు; వాటిలో 

ఒకటి పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ పది తులములది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:8 => పది బలల్లను చేయించి దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును 

ఎడమ తటుట్న అయిదును ఉంచెను; నూరు బంగారపు తొటల్ను చేయించెను. 

నిరగ్మకాండము 10:26 => మా పశువులును మాతోకూడ రావలెను. ఒక డెకక్యైనను 

విడువబడదు, మా దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు వాటిలోనుండి తీసికొనవలెను. మేము దేనితో 

యెహోవాను సేవింపవలెనో అకక్డ చేరకమునుపు మాకు తెలియదనెను. 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:16 => పాతర్లు, బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలు, ముండల్కొంకులు మొదలైన 

ఉపకరణములు. వీటిని హూరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్ పర్కారము యెహోవా మందిరముకొరకు 

మంచి వనెన్గల యితత్డితో చేసెను. 

కీరత్నలు 93:5 => నీ శాసనములు ఎనన్డును తపిప్పోవు యెహోవా, ఎనన్ టెనన్టికి పరిశుదధ్తయే నీ 

మందిరమునకు అనుకూలము.  

యెషయా 4:3 => సీయోనులో శేషించినవారికి యెరూషలేములో నిలువబడినవానికి అనగా జీవము 

పొందుటకై యెరూషలేములో దాఖలైన పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు. 
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యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

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 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 2:3 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనమును, ఆయన రాబడికి పర్థమ 

ఫలమును ఆయెను, అతని లయపరచువారందరు శిక్షకు పాతుర్లైరి, వారికి కీడు సంభవించును; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 29:11 => నేను మిముమ్నుగూరిచ్ ఉదేద్శించిన సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు 

కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునటుల్గా అవి సమాధానకరమైన ఉదేద్శములేగాని హానికరమైనవి 

కావు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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

గుఱఱ్ముల గవినివరకును తూరుప్దిశనునన్ పొలములనిన్యు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తములగును. అది 

మరి ఎనన్డును పెలల్గింపబడదు, పడదోర్యబడదు. 
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యెహెజేక్లు 43:7 => నరపుతుర్డా, యిది నా గదె ద్ 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 43:12 => ఆ మందిరమునుగూరిచ్న విధి యేదనగా పరవ్తము మీద దానికి చేరికైన 

సథ్లమంతయు అతిపరిశుదధ్ము, మందిరమును గూరిచ్న విధి యిదియే. 

యెహెజేక్లు 45:1 => మీరు చీటుల్వేసి దేశమును విభాగించునపుప్డు భూమిలో ఒక భాగమును 

పర్తిషిఠ్తారప్ణముగా యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. దానికి ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు 

పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను ఉండవలెను, ఈ సరిహదుద్లనిన్టిలోగానునన్ భూమి పర్తిషిఠ్తమగును.  

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

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

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

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. 

జెకరాయ్ 14:21 => యెరూషలేమునందును యూదా దేశమందును ఉనన్ పాతర్లనిన్యు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 
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మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

వచనము 3 

ఏశావును దేవ్షించి అతని పరవ్తములను పాడుచేసి అతని సావ్సథ్య్మును అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు 

చేసితిని. 

జెకరాయ్ 7:6 => మరియు మీరు ఆహారము పుచుచ్కొనినపుప్డు సవ్పర్యోజనమునకే గదా 

పుచుచ్కొంటిరి; మీరు పానము చేసినపుప్డు సవ్పర్యోజనమునకే గదా పానము చేసితిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:12 => మీరు, మీ కుమారులు, మీ కుమారెత్లు, మీ దాసులు, మీ 

పనికతెత్లు, మీలో పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను పొందక మీ యిండల్లో ఉండు లేవీయులు మీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

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. 

రోమీయులకు 14:6 => దినమును లక్షయ్పెటుట్వాడు పర్భువు కోసమే లక్షయ్పెటుట్చునాన్డు; తినువాడు 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్డు గనుక పర్భువు కోసమే తినుచునాన్డు, తిననివాడు 

పర్భువు కోసము తినుటమాని, దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 14:7 => మనలో ఎవడును తన కోసమే బర్దుకడు, ఎవడును తన కోసమే చనిపోడు. 
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1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

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. 

1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

1 తిమోతి 4 : 5 = > ఏలయనగా అది దేవుని వాకయ్మువలనను పార్రథ్నవలనను 

పవితర్పరచబడుచునన్ది. 

యెషయా 4:3 => సీయోనులో శేషించినవారికి యెరూషలేములో నిలువబడినవానికి అనగా జీవము 

పొందుటకై యెరూషలేములో దాఖలైన పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు. 

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యెహెజేక్లు 44:9 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా హృదయమందును, 

శరీరమందును సునన్తిలేని అనుయ్లైయుండి ఇశార్యేలీయులమధయ్ నివసించువారిలో ఎవడును నా 

పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశింపకూడదు. 

హోషేయ 12:7 => ఎఫార్యిమువారు కనానీయుల వరత్కులవంటివారై అనాయ్యపు తార్సును 

వాడుకచేసెదరు, బాధ పెటట్వలెననన్ కోరిక వారికి కలదు. 

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

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

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 
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మతత్యి 21:13 => నా మందిరము పార్రథ్న మందిరమనబడును అని వార్యబడియునన్ది, అయితే 

మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసెడివారనెను. 

మారుక్ 11:15 => వారు యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన దేవాలయములో పర్వేశించి, 

దేవాలయములో కర్య వికర్యములు చేయువారిని వెళల్గొటట్ నారంభించి, రూకలు మారుచ్వారి 

బలల్లను, గువవ్లముమ్వారి పీటలను పడదోర్సి 

మారుక్ 11:16 => దేవాలయము గుండ ఏ పాతర్యైనను ఎవనిని తేనియయ్కుండెను. 

మారుక్ 11:17 => మరియు ఆయన బోధించుచు నా మందిరము సమసత్మైన అనయ్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును అని వార్యబడలేదా? అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరనెను. 

యోహాను 2:15 => తార్ళల్తో కొరడాలుచేసి, గొఱఱ్లను ఎడల్ననిన్టిని దేవాలయములోనుండి తోలివేసి, 

రూకలు మారుచ్వారి రూకలు చలిల్వేసి, వారి బలల్లు పడదోర్సి 

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

యిలుల్ వాయ్పారపుటిలుల్గా చేయకుడని చెపెప్ను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

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, 
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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 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

ఎఫెసీయులకు 2:19 => కాబటిట్ మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుదుధ్లతో 

ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని యింటివారునై యునాన్రు. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 
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1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

జెకరాయ్ 14:1 => ఇదిగో యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, అందు మీయొదద్ దోచబడిన సొముమ్ 

పటట్ణములోనే విభాగింపబడును. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

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. 
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జెకరాయ్ 14:6 => యెహోవా, ఆ దినమున పర్కాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు 

లేకపోవును. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

జెకరాయ్ 14:8 => ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి సగము తూరుప్ 

సముదర్మునకును సగము పడమటి సముదర్మునకును దిగును . వేసవికాలమందును 

చలికాలమందును ఆలాగుననే జరుగును. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

జెకరాయ్ 14:10 => యెరూషలేము బెనాయ్మీను గుమమ్మునుండి మూలగుమమ్ము వరకును, అనగా 

మొదటి గుమమ్పు కొనవరకును, హననేయ్లు గుమమ్మునుండి రాజు గానుగుల వరకును వాయ్పించును, 

మరియు గెబనుండి యెరూషలేము దకిష్ణపుతటుట్న నునన్ రిమోమ్ను వరకు దేశమంతయు మైదానముగా 

ఉండును, 

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 కుళి ల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళి ల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళి ల్పోవును. 

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. 
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జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

జెకరాయ్ 14:18 => ఐగుపీత్యుల కుటుంబపువారు బయలుదేరకయు రాకయు ఉండినయెడల వారికి 

వరష్ము లేకపోవును, పరణ్శాలపండుగ ఆచరించుటకై రాని అనయ్జనులకు తాను నియమించిన 

తెగులుతో యెహోవా వారిని మొతుత్ను. 

జెకరాయ్ 14:19 => ఐగుపీత్యులకును, పరణ్శాలపండుగ ఆచరించుటకు రాని అనయ్జనులకందరికిని 

రాగల శిక్ష యిదే. 

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

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

లేవీయకాండము 6:18 => అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా 

హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి తగిలిన పర్తి వసుత్వు 

పరిశుదధ్మగును. 

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

1 రాజులు 7:45 => బిందెలను, చేటలను, గినెన్లను వీటిననిన్టిని రాజైనసొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ 

హీరాము యెహోవా మందిరమునకు చేసెను. ఈ వసుత్వులనిన్యు మెరుగుపెటిట్న యితత్డివై యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:16 => పాతర్లు, బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలు, ముండల్కొంకులు మొదలైన 

ఉపకరణములు. వీటిని హూరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్ పర్కారము యెహోవా మందిరముకొరకు 

మంచి వనెన్గల యితత్డితో చేసెను. 
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కీరత్నలు 93:5 => నీ శాసనములు ఎనన్డును తపిప్పోవు యెహోవా, ఎనన్ టెనన్టికి పరిశుదధ్తయే నీ 

మందిరమునకు అనుకూలము.  

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

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

యెషయా 23:11 => ఆయన సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపెను రాజయ్ములను కంపింపజేసెను 

కనాను కోటలను నశింపజేయుటకు యెహోవా దానిగూరిచ్ ఆజాఞ్పించెను. 

యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  

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 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 2:3 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనమును, ఆయన రాబడికి పర్థమ 

ఫలమును ఆయెను, అతని లయపరచువారందరు శిక్షకు పాతుర్లైరి, వారికి కీడు సంభవించును; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 29:11 => నేను మిముమ్నుగూరిచ్ ఉదేద్శించిన సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు 

కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునటుల్గా అవి సమాధానకరమైన ఉదేద్శములేగాని హానికరమైనవి 

కావు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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 43:7 => నరపుతుర్డా, యిది నా గదె ద్ 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 43:12 => ఆ మందిరమునుగూరిచ్న విధి యేదనగా పరవ్తము మీద దానికి చేరికైన 

సథ్లమంతయు అతిపరిశుదధ్ము, మందిరమును గూరిచ్న విధి యిదియే. 

యెహెజేక్లు 45:1 => మీరు చీటుల్వేసి దేశమును విభాగించునపుప్డు భూమిలో ఒక భాగమును 

పర్తిషిఠ్తారప్ణముగా యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. దానికి ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు 

పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను ఉండవలెను, ఈ సరిహదుద్లనిన్టిలోగానునన్ భూమి పర్తిషిఠ్తమగును.  

యెహెజేక్లు 48:35 => దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా 

యుండు సథ్లమని నాటనుండి ఆ పటట్ణమునకు పేరు. 

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

యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సతయ్మును అనుసరించు పురమనియు, సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్ పెటట్బడును. 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

వచనము 4 

మనము నాశనమైతివిు, పాడైన మన సథ్లములను మరల కటుట్కొందము రండని ఎదోమీయులు 

అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వారు 

కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల పర్దేశమనియు, 

వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 

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

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

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

జెకరాయ్ 12:1 => దేవోకిత్ ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ వచిచ్న యెహోవా వాకుక్. ఆకాశమండలమును 

విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

హగగ్యి 1:1 => రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవతస్రము ఆరవ నెల మొదటి 

దినమున పర్వకత్యగు హగగ్యి దావ్రా యూదా దేశముమీద అధికారియు షయలీత్యేలు 

కుమారుడునైన జెరుబాబ్బెలుకును పర్ధానయాజకుడును యెహోజాదాకు కుమారుడునైన 

యెహోషువకును యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా 
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హగగ్యి 2:1 => ఏడవ నెల యిరువది యొకటవ దినమున యెహోవా వాకుక్ పర్వకత్యగు హగగ్యికి 

పర్తయ్క్షమై సెలవిచిచ్నదేమనగా 

1 రాజులు 10:29 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి కొని తెచిచ్న రథమొకటింటికి ఆరువందల తులముల 

వెండియు , గుఱఱ్మొకటింటికి నూట ఏబది తులముల వెండియు ఇచిచ్రి . హితీత్యుల 

రాజులందరికొరకును అరాము రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి. 

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

యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు పడవేయుము; మనమిదద్రమును అతని తండిర్యైన 

అహాబు వెనుక గుఱఱ్ములెకిక్ వచిచ్నపుప్డు యెహోవా అతనిమీద ఈ శిక్షమోపిన సంగతి జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

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

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

పారవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. మరియు 

యెహెజేక్లు 12:10 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ దేవోకిత్ భావము 

యెరూషలేములోనునన్ పర్ధానికిని దానిలోనునన్ ఇశార్యేలీయులకందరికిని చెందును 

వచనము 5 

కనున్లార దానిని చూచి ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో యెహోవా బహు ఘనుడుగా ఉనాన్డని 

మీరందురు.  

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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మలాకీ 1:3 => ఏశావును దేవ్షించి అతని పరవ్తములను పాడుచేసి అతని సావ్సథ్య్మును 

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

మలాకీ 1:4 => మనము నాశనమైతివిు, పాడైన మన సథ్లములను మరల కటుట్కొందము రండని 

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 

మలాకీ 1:5 => కనున్లార దానిని చూచి ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో యెహోవా బహు ఘనుడుగా 

ఉనాన్డని మీరందురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:6 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనము, నీ దేవుడైన 

యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ ఎకుక్వగా ఎంచి, నినున్ తనకు 

సవ్కీయజనముగా ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:7 => మీరు సరవ్ జనములకంటె విసాత్ర జనమని యెహోవా మిముమ్ను 

పేర్మించి మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనలేదు. సమసత్ జనములకంటె మీరు లెకక్కు తకుక్వేగదా. 

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

తండుర్లకు చేసిన పర్మాణమును నెరవేరుచ్వాడు గనుకను, యెహోవా బాహుబలముచేత మిముమ్ను 

రపిప్ంచి దాసుల గృహములోనుండియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో చేతిలోనుండియు మిముమ్ను విడిపించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:15 => అయితే యెహోవా నీ పితరులను పేర్మించి వారియందు 

ఆనందపడి సమసత్ జనములలో వారి సంతానమైన మిముమ్ను నేటివలె ఏరప్రచుకొనెను. 

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. 
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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 

జుఱిఱ్ంచెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14 => ఆవు మజిజ్గను గొఱఱ్మేకల పచిచ్పాలను గొఱఱ్పిలల్ల కొర్వువ్ను 

బాషాను పొటేట్ళల్ను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము 

దార్క్షలరసము.  

యెషయా 41:8 => నా సేవకుడవైన ఇశార్యేలూ, నేనేరప్రచుకొనిన యాకోబూ, నా సేన్హితుడైన 

అబార్హాము సంతానమా,  

యెషయా 41:9 => భూదిగంతములనుండి నేను పటుట్కొని దాని కొనలనుండి పిలుచుకొనినవాడా, 

యెషయా 43:4 => నీవు నా దృషిట్కి పిర్యుడవైనందున ఘనుడవైతివి నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను 

గనుక నీకు పర్తిగా మనుషుయ్లను అపప్గించుచునాన్ను నీ పార్ణమునకు పర్తిగా జనములను 

అపప్గించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 31:3 => చాలకాలము కిర్ందట యెహోవా నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను శాశవ్తమైన 

పేర్మతో నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచునాన్ను. 

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

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

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

విషయములోను పశాచ్తాత్ప పడడు. 
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మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మలాకీ 1:7 => నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

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

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

మలాకీ 3:7 => మీ పితరులనాటనుండి మీరు నా కటట్డలను గైకొనక వాటిని తోర్సివేసితిరి; అయితే 

మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునవి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవియయ్గా మేము దేని విషయములో తిరుగుదుమని మీరందురు. 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

మలాకీ 3:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననున్గూరిచ్ మీరు బహు గరవ్పు మాటలు పలికి 

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

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

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

యిరిమ్యా 2:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయందు ఏ దురీన్తి చూచి మీ పితరులు 

వయ్రథ్మైనదాని ననుసరించి, తాము వయ్రుథ్లగునటుల్ నాయొదద్నుండి దూరముగా తొలగిపోయిరి? 
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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?  

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 27:27 => అతడు దగగ్రకు వచిచ్ అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. అపుప్డతడు అతని 

వసత్రములను వాసన చూచి అతని దీవించి యిటల్నెను. ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యెహోవా 

దీవించిన చేని సువాసనవలె నునన్ది 

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 27:30 => ఇసాస్కు యాకోబును దీవించుటయైన తరువాత యాకోబు తన తండిర్యైన 

ఇసాస్కు ఎదుటనుండి బయలుదేరి వెళి ల్న తక్షణమే అతని సహోదరుడైన ఏశావు వేటాడి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 27:33 => ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును 

నాయొదద్కు తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా 

దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 

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 
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ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

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

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

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

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

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

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 48:4 => ఇదిగో నీకు సంతానాభివృదిధ్ పొందించి నినున్ విసత్రింపచేసి నీవు జనముల 

సమూహమగునటుల్ చేసి, నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశమును నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దనని 

సెలవిచెచ్ను 

రోమీయులకు 9:10 => అంతేకాదు; రిబాక్ మన తండిర్యైన ఇసాస్కు అను ఒకనివలన 

గరభ్వతియైనపుప్డు, 

రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 
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రోమీయులకు 9:13 => ఇందునుగూరిచ్ నేను యాకోబును పేర్మించితిని, ఏశావును దేవ్షించితిని 

అని వార్యబడియునన్ది. 

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 20:14 => మోషే కాదేషునుండి ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నీ 

సహోదరుడగు ఇశార్యేలు అడుగునదేమనగా మాకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను నీకు తెలిసినది; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:37 => ఆయన నీ పితరులను పేర్మించెను గనుక వారి తరువాత వారి 

సంతానమును ఏరప్రచుకొనెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:3 => ఆయన జనములను పేర్మించును ఆయన పరిశుదుధ్లందరు నీ 

వశముననుందురు వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.  

1 సమూయేలు 12:22 => యెహోవా మిముమ్ను తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇషట్ము 

గలిగియునాన్డు; తన ఘనమైన నామము నిమితత్ము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. 

1 రాజులు 11:15 => దావీదు ఎదోము దేశముమీద యుదధ్ము చేయుచుండగా, సైనాయ్ధిపతియైన 

యోవాబు చంపబడినవారిని పాతిపెటుట్టకు వెళి ల్యునన్పుప్డు ఎదోము దేశమందునన్ 

మగవారినందరిని హతము చేసెను. 

2 రాజులు 3:8 => మనము ఏ మారగ్మున పోవుదమని యెహోషాపాతు అడుగగా అతడు ఎదోము 

అరణయ్మారగ్మున పోవుదుమని చెపెప్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:34 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు కుమారులు ఏశావు 

ఇశార్యేలు. 

కీరత్నలు 44:3 => వారు తమ ఖడగ్ముచేత దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనలేదు వారి బాహువు వారికి 

జయమియయ్లేదు నీవు వారిని కటాకిష్ంచితివి గనుక నీ దకిష్ణహసత్మే నీ బాహువే నీ ముఖకాంతియే 

వారికి విజయము కలుగజేసెను.  

కీరత్నలు 47:4 => తాను పేర్మించిన యాకోబునకు మహాతిశయాసప్దముగా మన సావ్సథ్య్మును 

ఆయన మనకొరకు ఏరాప్టు చేసియునాన్డు. 

యెషయా 21:11 => దూమానుగూరిచ్న దేవోకిత్ కావలివాడా, రాతిర్ యెంత వేళైనది? కావలివాడా, 

రాతిర్ యెంత వేళైనది? అని యొకడు శేయీరులోనుండి కేకలు వేసి ననున్ అడుగుచునాన్డు  

యిరిమ్యా 25:21 => ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

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  

యెహెజేక్లు 16:8 => మరియు నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ చూడగా ఇషట్ము పుటిట్ంచు పార్యము 

నీకు వచిచ్యుండెను గనుక నీకు అవమానము కలుగకుండ నినున్ పెండిల్చేసికొని నీతో 

నిబంధనచేసికొనగా నీవు నా దానవైతివి; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 36:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సంతుషట్ హృదయులై నా దేశమును 

హీనముగా చూచి దోపుడు సొముమ్గా ఉండుటకై తమకు అది సావ్సథ్య్మని దాని సావ్ధీనపరచుకొనిన 

ఎదోమీయులనందరినిబటిట్యు, శేషించిన అనయ్జనులనుబటిట్యు నారోషాగిన్తో యథారథ్ముగా మాట 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

హోషేయ 11:1 => ఇశార్యేలు బాలుడై యుండగా నేను అతనియెడల పేర్మగలిగి నా కుమారుని 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి పిలిచితిని. 
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ఆమోసు 1:11 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎదోము మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

మారుక్ 3:8 => మరియు ఆయన ఇనిన్ గొపప్ కారయ్ములు చేయుచునాన్డని విని జనులు 

యూదయనుండియు, యెరూషలేమునుండియు, ఇదూమయనుండియు, యొరాద్ను అవతలనుండియు, 

తూరు సీదోను అనెడి పటట్ణపార్ంతములనుండియు ఆయనయొదద్కు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్రి. 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

రోమీయులకు 9:13 => ఇందునుగూరిచ్ నేను యాకోబును పేర్మించితిని, ఏశావును దేవ్షించితిని 

అని వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 6 

కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని ఘనపరచును గదా; నా 

నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన ఘనత ఏమాయెను? నేను 

యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని మీరందురు. 

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:15 => పేర్మింపబడున దొకతెయు దేవ్షింపబడున దొకతెయు ఇదద్రు 

భారయ్లు ఒక పురుషునికి కలిగియుండి, పేర్మింపబడినదియు దేవ్షింపబడినదియు వానివలన బిడడ్లు 

కని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:16 => జేయ్షఠ్కుమారుడు దేవ్షింపబడినదాని కొడుకైనయెడల, తండిర్ 

తనకు కలిగినదానిని తన కుమారులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్నాడు దేవ్షింపబడినదాని కుమారుడైన 

జేయ్షుఠ్నికి మారుగా పేర్మింపబడినదాని కుమారుని జేయ్షుఠ్నిగా చేయకూడదు. 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

యెషయా 34:9 => ఎదోము కాలువలు కీలగును దాని మనున్ గంధకముగా మారచ్బడును దాని 

భూమి దహించు గంధకముగా ఉండును.  

యెషయా 34:10 => అది రేయింబగళుల్ ఆరక యుండును దాని పొగ నితయ్ము లేచును అది 

తరతరములు పాడుగా నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు  

యెషయా 34:11 => గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆకర్మించుకొనును గుడల్గూబయు 

కాకియు దానిలో నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును చాచును శూనయ్మను 

గుండును పటుట్ను. 

యెషయా 34:12 => రాజయ్ము పర్కటించుటకు వారి పర్ధానులు అకక్డ లేకపోవుదురు దాని 

అధిపతులందరు గతమైపోయిరి.  

యిరిమ్యా 49:16 => నీవు భీకరుడవు; కొండసందులలో నివసించువాడా, పరవ్త శిఖరమును 

సావ్ధీనపరచుకొనువాడా, నీ హృదయగరవ్ము నినున్ మోసపుచెచ్ను, నీవు పకిష్రాజువలె నీ గూటిని 

ఉనన్త సథ్లములో కటుట్కొనినను అకక్డనుండి నినున్ కిర్ంద పడదోర్సెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 49:17 => ఎదోము పాడైపోవును, దాని మారగ్మున నడుచువారు ఆశచ్రయ్పడి దాని 

యిడుమలనిన్యు చూచి వేళాకోళము చేయుదురు. 
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యిరిమ్యా 49:18 => సొదొమయు గొమొఱాఱ్యు వాటి సమీప పటట్ణములును పడగొటట్బడిన 

తరువాత వాటిలో ఎవడును కాపురముండకపోయినటుల్ ఏ మనుషుయ్డును అకక్డ కాపురముండడు, ఏ 

నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యెహెజేక్లు 25:13 => ఎదోముమీద నా చెయియ్చాపి, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి దానిలో 

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

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.  

యెహెజేక్లు 36:3 => వచనమెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

శేషించిన అనయ్జనులకు మీరు సావ్ధీనులగునటుల్గాను, నిందించువారిచేత జనుల దృషిట్కి మీరు 

అపహాసాయ్సప్దమగునటుల్గాను, నలుదికుక్ల మీ శతుర్వులు మిమమ్ను పటుట్కొన నాశించి మిముమ్ను 

పాడుచేసియునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 36:4 => కాగా ఇశార్యేలు పరవ్తములారా, పర్భువైన యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 

పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు శేషించిన అనయ్జనులకు అపహాసాయ్సప్దమై 

దోపుడుసొముమ్గా విడువబడిన పరవ్తములతోను కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను పాడైన 

సథ్లములతోను నిరజ్నమైన పటట్ణములతోను  

యెహెజేక్లు 36:7 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులు 

అవమానము నొందుదురని నేను పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 36:9 => నేను మీ పక్షముననునాన్ను, నేను మీ తటుట్ తిరుగగా మీరు దునన్బడి 

వితత్బడుదురు. 

యెహెజేక్లు 36:14 => నీవు మనుషుయ్లను భకిష్ంపవు, ఇక నీ జనులను పుతర్హీనులుగా చేయవు; 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 
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యెహెజేక్లు 36:15 => నినున్గూరిచ్ అనయ్జనులు చేయు అపహాసయ్ము నీకిక వినబడకుండ చేసెదను, 

జనములవలన కలుగు అవమానము నీవిక భరింపవు, నీవు నీ జనులను పుతర్హీనులగా 

చేయకయుందువు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యోవేలు 3:19 => ఐగుపీత్యులును ఎదోమీయులును యూదావారిమీద బలాతాక్రము చేసి తమ 

తమ దేశములలో నిరోద్షులగు వారికి పార్ణహాని కలుగజేసిరి గనుక ఐగుపుత్దేశము పాడగును, 

ఎదోముదేశము నిరజ్నమైన యెడారిగా ఉండును. 

ఓబధాయ్ 1:10 => నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ నీవు 

అవమానము నొందుదువు, ఇక నెనన్టికిని లేకుండ నీవు నిరూమ్లమగుదువు. 

ఓబధాయ్ 1:18 => మరియు యాకోబు సంతతివారు అగిన్యు, యోసేపు సంతతివారు మంటయు 

అగుదురు; ఏశావు సంతతివారు వారికి కొయయ్కాలుగా ఉందురు; ఏశావు సంతతివారిలో ఎవడును 

తపిప్ంచుకొనకుండ యోసేపు సంతతివారు వారిలో మండి వారిని కాలుచ్దురు. యెహోవా మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

ఓబధాయ్ 1 :19 => దకిష్ణ దికుక్న నివసించువారు ఏశావు యొకక్ పరవ్తమును 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; మైదానమందుండువారు ఫిలిషీత్యుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; 

మ రి యు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల భూ ము ల ను షో మోర్ ను న కు చే రి న పొ ల ము ను వా రు 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. బెనాయ్మీనీయులు గిలాదు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

ఓబధాయ్ 1:20 => మరియు ఇశార్యేలీయుల దండు, అనగా వారిలో చెరపటట్బడినవారు సారెపతు 

వరకు కనానీయుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; యెరూషలేమువారిలో చెరపటట్బడి 

సెఫారాదునకు పోయినవారు దకిష్ణ దేశపు పటట్ణములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

యెషయా 13:21 => నకక్లు అకక్డ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండల్లో ఉండును 

నిపుప్కోళుల్ అకక్డ నివసించును కొండమేకలు అకక్డ గంతులు వేయును  
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యెషయా 13:22 => వారి నగరులలో నకక్లును వారి సుఖవిలాస మందిరములలో 

అడవికుకక్లును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియునన్ది దాని దినములు 

సంకుచితములు.  

యెషయా 34:13 => ఎదోము నగరులలో ముళల్చెటుల్ పెరుగును దాని దురగ్ములలో దురదగొండుల్ను 

గచచ్లును పుటుట్ను అది అడవికుకక్లకు నివాససథ్లముగాను నిపుప్కోళల్కు సాలగాను ఉండును  

యెషయా 34:14 => అడవిపిలుల్లును నకక్లును అచచ్ట కలిసికొనును అచచ్ట అడవిమేక తనతోటి 

జంతువును కనుగొనును అచచ్ట చువవ్పిటట్ దిగి విశర్మసథ్లము చూచుకొనును 

యెషయా 35:7 => ఎండమావులు మడుగులగును ఎండిన భూమిలో నీటిబుగగ్లు పుటుట్ను నకక్లు 

పండుకొనినవాటి ఉనికిపటుట్లో జముమ్ను తుంగగడిడ్యు మేతయు పుటుట్ను. 

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

చేయుచునాన్ను, యూదాపటట్ణములను నివాసిలేని పాడు సథ్లముగా చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 51:37 => బబులోను నిరజ్నమై కసువు దిబబ్లుగా ఉండును నకక్లకు నివాససథ్లమగును 

అది పాడై యెగతాళికి కారణముగా ఉండును.  

ఆదికాండము 36:8 => అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా 

ఎదోము. 

1 రాజులు 11:15 => దావీదు ఎదోము దేశముమీద యుదధ్ము చేయుచుండగా, సైనాయ్ధిపతియైన 

యోవాబు చంపబడినవారిని పాతిపెటుట్టకు వెళి ల్యునన్పుప్డు ఎదోము దేశమందునన్ 

మగవారినందరిని హతము చేసెను. 

2 రాజులు 3:8 => మనము ఏ మారగ్మున పోవుదమని యెహోషాపాతు అడుగగా అతడు ఎదోము 

అరణయ్మారగ్మున పోవుదుమని చెపెప్ను. 

యోబు 30:29 => నేను నకక్లకు సోదరుడనైతిని నిపుప్కోళల్ జతకాడనైతిని. 

యోబు 31:40 => గోధుమలకు పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును మొలచును గాక. 

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  
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కీరత్నలు 44:3 => వారు తమ ఖడగ్ముచేత దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనలేదు వారి బాహువు వారికి 

జయమియయ్లేదు నీవు వారిని కటాకిష్ంచితివి గనుక నీ దకిష్ణహసత్మే నీ బాహువే నీ ముఖకాంతియే 

వారికి విజయము కలుగజేసెను.  

కీరత్నలు 68:6 => దేవుడు ఏకాంగులను సంసారులుగా చేయువాడు. ఆయన బంధింపబడినవారిని 

విడిపించి వారిని వరిధ్లల్జేయువాడు విశావ్సఘాతకులు నిరజ్లదేశమందు నివసించుదురు.  

యెషయా 34:10 => అది రేయింబగళుల్ ఆరక యుండును దాని పొగ నితయ్ము లేచును అది 

తరతరములు పాడుగా నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు  

యెషయా 34:11 => గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆకర్మించుకొనును గుడల్గూబయు 

కాకియు దానిలో నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును చాచును శూనయ్మను 

గుండును పటుట్ను. 

యిరిమ్యా 10:22 => ఆలకించుడి, ధవ్ని పుటుట్చునన్ది, దాని రాకధవ్ని వినబడుచునన్ది, యూదా 

పటట్ణములను పాడైన సథ్లముగా చేయుటకును, నకక్లకు చోటుగా చేయుటకును ఉతత్రదేశమునుండి 

వచుచ్చునన్ గొపప్ అలల్రిధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

యిరిమ్యా 4 9 : 1 0 = > నేను ఏశావును దిగంబరినిగా చేయుచునాన్ను , అతడు 

దాగియుండకుండునటుల్ నేనతని మరుగుసథ్లమును బయలుపరచుచునాన్ను, అతని సంతానమును 

అతని సవ్జాతివారును అతని పొరుగువారును నాశనమగుచునాన్రు, అతడును లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 49:13 => బొసార్ పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎడారిగాను శాపవచనముగాను 

ఉండుననియు, దాని పటట్ణములనిన్యు ఎనన్టెనన్టికి పాడుగా నుండుననియు నా తోడని పర్మాణము 

చేసియునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యిరిమ్యా 49:20 => ఎదోమునుగూరిచ్ యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి. తేమాను 

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

యిరిమ్యా 49:33 => హాసోరు చిరకాలము పాడై నకక్లకు నివాస సథ్లముగా ఉండును అకక్డ ఏ 

మనుషుయ్డును కాపురముండడు ఏ నరుడును దానిలో బసచేయడు. 

యెహెజేక్లు 32:29 => అకక్డ ఎదోమును దాని రాజులును దాని అధిపతులందరును ఉనాన్రు; 

వారు పరాకర్మవంతులైనను కతిత్పాలైన వారియొదద్ ఉంచబడిరి; సునన్తిలేని వారియొదద్ను 

పాతాళములోనికి దిగిపోయిన వారియొదద్ను వారును పండుకొనిరి. 

యెహెజేక్లు 35:4 => నీవు నిరజ్నముగా ఉండునటుల్ నీ పటట్ణములను ఎడారులుగా చేసెదను, నీవు 

పాడవుదువు, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని నీవు తెలిసికొందువు. 

యెహెజేక్లు 35:9 => నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నీ పటట్ణములు మరల 

కటట్బడకుండ ఎలల్పుప్డును పాడుగా ఉండజేయుదును.  

మలాకీ 1:4 => మనము నాశనమైతివిు, పాడైన మన సథ్లములను మరల కటుట్కొందము రండని 

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

రోమీయులకు 9:13 => ఇందునుగూరిచ్ నేను యాకోబును పేర్మించితిని, ఏశావును దేవ్షించితిని 

అని వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 7 

నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 
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యెషయా 9:9 => అది ఎఫార్యిముకును షోమోర్ను నివాసులకును పర్జలకందరికి 

తెలియవలసియునన్ది. 

యెషయా 9:10 => వారు ఇటికలతో కటిట్నది పడిపోయెను చెకిక్నరాళల్తో కటుట్దము రండి; 

రావికఱ ణ్తో కటిట్నది నరకబడెను, వాటికి మారుగా దేవదారు కఱఱ్ను వేయుదము రండని అతిశయపడి 

గరవ్ముతో చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

యాకోబు 4:13 => నేడైనను రేపైనను ఒకానొక పటట్ణమునకు వెళి ల్ అకక్డ ఒక సంవతస్రముండి 

వాయ్పారము చేసి లాభము సంపాదింతము రండని చెపుప్కొనువారలారా, 

యాకోబు 4:14 => రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు 

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

యాకోబు 4:15 => కనుక పర్భువు చితత్మైతే మనము బర్దికియుండి ఇది అదిచేతమని 

చెపుప్కొనవలెను. 

యాకోబు 4:16 => ఇపుప్డైతే మీరు మీ డంబములయందు అతిశయపడుచునాన్రు. ఇటిట్ 

అతిశయమంతయు చెడడ్ది. 

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

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 12:14 => ఆలోచించుము ఆయన పడగొటట్గా ఎవరును మరల కటట్జాలరు ఆయన 

మనుషుయ్ని చెరలో మూసివేయగా తెరచుట ఎవరికిని సాధయ్ము కాదు. 

యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

కీరత్నలు 127:1 => యెహోవా ఇలుల్ కటిట్ంచనియెడల దాని కటుట్వారి పర్యాసము వయ్రథ్మే. 

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 
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యెషయా 10:4 => వారు చెరపటట్బడినవారి కిర్ంద దాగుకొనుచునాన్రు హతులైనవారి కిర్ంద 

కూలుచునాన్రు ఈలాగు జరిగినను యెహోవా కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను 

చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 10:15 => గొడడ్లి తనతో నరుకువాని చూచి అతిశయపడునా? రంపము తనతో 

కోయువానిమీద పొగడుకొనునా? కోల తనెన్తుత్వానిని ఆడించినటుల్ను దండము కఱఱ్కానివానిని 

ఎతిత్నటుల్ను ఉండును గదా?  

యెషయా 10:16 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా బలిసిన అషూష్రీయులమీదికి 

క్షయరోగము పంపును వారికిర్ంద అగిన్జావ్లలుగల కొరవికటెట్ రాజును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

మతత్యి 12:30 => నా పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

యిరిమ్యా 31:17 => రాబోవు కాలమునందు నీకు మేలు కలుగునను నమిమ్కయునన్ది, నీ పిలల్లు 

తిరిగి తమ సవ్దేశమునకు వచెచ్దరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 11:10 => ఇశార్యేలు సరిహదుద్లలోగానే మీరు ఖడగ్ముచేత కూలునటుల్ నేను మీకు 

శిక్ష విధింపగా నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

ఆమోసు 6:2 => కలేన్కు పోయి విచారించుడి; అకక్డనుండి హమాతు మహాపురమునకు పోవుడి, 

ఫిలిషీత్యుల పటట్ణమైన గాతునకు పోవుడి; అవి ఈ రాజయ్ములకంటె గొపప్వి గదా; వాటి సరిహదుద్లు 

మీ సరిహదుద్లకంటె విశాలమైనవి గదా. 

మలాకీ 1:3 => ఏశావును దేవ్షించి అతని పరవ్తములను పాడుచేసి అతని సావ్సథ్య్మును 

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

కీరత్నలు 137:7 => యెహోవా, ఎదోము జనులు చేసినది జాఞ్పకము చేసికొనుము యెరూషలేము 

పాడైన దినమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము. దానిని నాశనము చేయుడి సమూలధవ్ంసము 

చేయుడి అని వారు చాటిరి గదా.  
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యెషయా 11:14 => వారు ఫిలిషీత్యుల భుజముమీద ఎకుక్దురు పడమటివైపుకు 

పరుగెతిత్పోవుదురు ఏకీభవించి తూరుప్వారిని దోచుకొందురు ఎదోమును మోయాబును 

ఆకర్మించుకొందురు అమోమ్నీయులు వారికి లోబడుదురు  

యెషయా 34:5 => నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు 

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 

యెషయా 34:10 => అది రేయింబగళుల్ ఆరక యుండును దాని పొగ నితయ్ము లేచును అది 

తరతరములు పాడుగా నుండును ఎనన్డును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు  

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.  
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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  

విలాపవాకయ్ములు 4:22 => సీయోనుకుమారీ, నీ దోషశిక్ష సమాపత్మాయెను ఇకమీదట ఆయన 

మరెనన్డును నినున్ చెరలోనికి కొనిపోడు ఎదోముకుమారీ, నీ దోషమునకు ఆయన శిక్ష విధించును నీ 

పాపములను ఆయన వెలల్డిపరచును.  

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.  

యెహెజేక్లు 35:9 => నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నీ పటట్ణములు మరల 

కటట్బడకుండ ఎలల్పుప్డును పాడుగా ఉండజేయుదును.  

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

ఆజాఞ్పించెను ఎవడు యెరికో పటట్ణమును కటిట్ంచ పూనుకొనునో వాడు యెహోవా దృషిట్కి 

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

నిలువనెతత్గా వాని కనిషఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; 

నాయ్యాధిపతులు 6:6 => దేశమును పాడుచేయుటకు వారు దానిలోనికి వచిచ్రి ఇశార్యేలీయులు 

మిదాయ్నీయులవలన మికిక్లి హీనదశకు వచిచ్నపుప్డు వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి. 

యెషయా 34:11 => గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆకర్మించుకొనును గుడల్గూబయు 

కాకియు దానిలో నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును చాచును శూనయ్మను 

గుండును పటుట్ను. 

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

జాఞ్పకము చేసికొనకుము చితత్గించుము, చూడుము, దయచేయుము, మేమందరము నీ పర్జలమే గదా.  
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యిరిమ్యా 22 :14 => వాడు విశాలమైన మేడ గదులుగల గొపప్ మందిరమును 

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

యిరిమ్యా 4 9 : 1 0 = > నేను ఏశావును దిగంబరినిగా చేయుచునాన్ను , అతడు 

దాగియుండకుండునటుల్ నేనతని మరుగుసథ్లమును బయలుపరచుచునాన్ను, అతని సంతానమును 

అతని సవ్జాతివారును అతని పొరుగువారును నాశనమగుచునాన్రు, అతడును లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 49:13 => బొసార్ పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎడారిగాను శాపవచనముగాను 

ఉండుననియు, దాని పటట్ణములనిన్యు ఎనన్టెనన్టికి పాడుగా నుండుననియు నా తోడని పర్మాణము 

చేసియునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 49:20 => ఎదోమునుగూరిచ్ యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి. తేమాను 

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

విలాపవాకయ్ములు 2:2 => ఒకటియు విడువక పర్భువు యాకోబు నివాససథ్లములనిన్టిని నాశనము 

చేసియునాన్డు మహోగుర్డై యూదాకుమారెత్ కోటలను పడగొటిట్యునాన్డు వాటిని నేలకు 

కూలిచ్వేసియునాన్డు ఆ రాజయ్మును దాని యధిపతులను ఆయన అపవితర్పరచియునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 25:13 => ఎదోముమీద నా చెయియ్చాపి, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి దానిలో 

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 26:14 => నినున్ వటిట్బండగా చేయుదును, వలలు పరచుకొనుటకు చోటగుదువు 

నీవికను కటట్బడక యుందువు. నేనే మాట యిచిచ్యునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  
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యెహెజేక్లు 32:29 => అకక్డ ఎదోమును దాని రాజులును దాని అధిపతులందరును ఉనాన్రు; 

వారు పరాకర్మవంతులైనను కతిత్పాలైన వారియొదద్ ఉంచబడిరి; సునన్తిలేని వారియొదద్ను 

పాతాళములోనికి దిగిపోయిన వారియొదద్ను వారును పండుకొనిరి. 

యెహెజేక్లు 35:4 => నీవు నిరజ్నముగా ఉండునటుల్ నీ పటట్ణములను ఎడారులుగా చేసెదను, నీవు 

పాడవుదువు, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని నీవు తెలిసికొందువు. 

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

దీనియొదద్ నుండి తీసివేసెదను. దాని మాన సంరక్షణారథ్మైన నా గొఱఱ్బొచుచ్ను జనుపనారయు దానికి 

దొరకకుండ నేను ఉంచుకొందును; 

యోవేలు 3:19 => ఐగుపీత్యులును ఎదోమీయులును యూదావారిమీద బలాతాక్రము చేసి తమ 

తమ దేశములలో నిరోద్షులగు వారికి పార్ణహాని కలుగజేసిరి గనుక ఐగుపుత్దేశము పాడగును, 

ఎదోముదేశము నిరజ్నమైన యెడారిగా ఉండును. 

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

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

ఓబధాయ్ 1:1 => ఓబదాయ్కు కలిగిన దరశ్నము. ఎదోమును గురించి పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నది. యెహోవాయొదద్నుండి వచిచ్న సమాచారము మాకు వినబడెను. ఎదోము మీద 

యుదధ్ము చేయుదము లెండని జనులను రేపుటకై దూత పంపబడియునాన్డు. 

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

ఓబధాయ్ 1:10 => నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ నీవు 

అవమానము నొందుదువు, ఇక నెనన్టికిని లేకుండ నీవు నిరూమ్లమగుదువు. 
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ఓబధాయ్ 1 :19 => దకిష్ణ దికుక్న నివసించువారు ఏశావు యొకక్ పరవ్తమును 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; మైదానమందుండువారు ఫిలిషీత్యుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; 

మ రి యు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల భూ ము ల ను షో మోర్ ను న కు చే రి న పొ ల ము ను వా రు 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. బెనాయ్మీనీయులు గిలాదు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

హబకూక్కు 2:13 => జనములు పర్యాసపడుదురు గాని అగిన్పాలవుదురు; వయ్రథ్మైనదానికొరకు 

కషట్పడి జనులు కీష్ణించుదురు; ఇది సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేతనే యగునుగదా. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

వచనము 8 

గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను రోగము 

గలదానినైనను అరిప్ంచినయెడల అది దోషము కాదా? అటిట్వాటిని నీ యధికారికి నీవిచిచ్నయెడల 

అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

అడుగుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:3 => బయలెప్యోరు విషయములో యెహోవా చేసినదానిని మీరు 

కనున్లార చూచితిరి గదా. బయలెప్యోరు వెంట వెళి ల్న పర్తి మనుషుయ్ని నీ దేవుడైన యెహోవా నీ 

మధయ్ను ఉండకుండ నాశనము చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:7 => యెహోవా చేసిన ఆ గొపప్ కారయ్మంతయు మీ కనున్లే చూచినవి 

గదా. 

యెహోషువ 24:7 => వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన మీకును ఐగుపీత్యులకును 

మధయ్ చీకటి కలిప్ంచి సముదర్మును వారిమీదికి రపిప్ంచి వారిని ముంచివేసెను. ఐగుపుత్ దేశములో 

నేను చేసినదానిని మీరు కనున్లార చూచితిరి. అటుతరువాత మీరు బహు దినములు అరణయ్ములో 

నివసించితిరి. 
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1 సమూయేలు 12:16 => మీరు నిలిచి చూచుచుండగా యెహోవా జరిగించు ఈ గొపప్ కారయ్మును 

కనిపెటుట్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => అందుచేత యెహోవా యూదావారిమీదను యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లమీదను కోపించి, మీరు కనున్లార చూచుచునన్టుల్గా వారిని ఆయన భీతికిని 

విసమ్యమునకును నిందకును ఆసప్దముగా చేసెను. 

లూకా 10:23 => అపుప్డాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి-మీరు చూచుచునన్ వాటిని చూచు కనున్లు 

ధనయ్ములైనవి; 

లూకా 10:24 => అనేకమంది పర్వకత్లును రాజులును, మీరు చూచుచునన్వి చూడగోరి చూడకయు, 

వినగోరి వినకయు ఉండిరని మీతో చెపుప్చునాన్నని యేకాంతమందు వారితో అనెను. 

కీరత్నలు 35:26 => నా అపాయమునుచూచి సంతోషించువారందరు అవమానము నొందుదురుగాక 

లజజ్పడుదురు గాక నా మీద అతిశయపడువారు సిగుగ్పడి అపకీరిత్పాలగుదురు గాక  

కీరత్నలు 35:27 => నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ ఆనందించువారు ఉతాస్హధవ్నిచేసి సంతోషించుదురు 

గాక తన సేవకుని కేష్మమును చూచి ఆనందించు యెహోవా ఘనపరచబడును గాక అని వారు 

నితయ్ము పలుకుదురు.  

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. 

కీరత్నలు 83:17 => వారు నితయ్ము సిగుగ్పడి భీతి నొందుదురు గాక వారు భర్మసి నశించుదురు 

గాక. 

కీరత్నలు 83:18 => యెహోవా అను నామము ధరించిన నీవు మాతర్మే సరవ్లోకములో 

మహోనన్తుడవని వారెరుగుదురు గాక. 
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యెహెజేక్లు 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 38:23 => నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు అనేకులు తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఘనత వహించి ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొని వారియెదుట ననున్ తెలియపరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 39:21 => నా ఘనతను అనయ్జనులలో అగుపరచెదను, నేను చేసిన తీరుప్ను వారిమీద 

నేను వేసిన నా హసత్మును అనయ్జనులందరు చూచెదరు. 

యెహెజేక్లు 39:22 => ఆ దినము మొదలుకొని నేనే తమ దేవుడైన యెహోవానై యునాన్నని 

ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు. 

యెహోషువ 23:3 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ నిమితత్ము సమసత్జనములకు చేసినదంతయు 

మీరు చూచితిరి. మీ నిమితత్ము యుదధ్ము చేసినవాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే. 

కీరత్నలు 52:6 => నీతిమంతులు చూచి భయభకుత్లు కలిగి 

కీరత్నలు 91:8 => నీవు కనున్లార చూచుచుండగా భకిత్హీనులకు పర్తిఫలము కలుగును 

యెహెజేక్లు 39:9 => ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో నివసించువారు బయలుదేరి, కవచములను 

డాళల్ను కేడెములను విండల్ను బాణములను గదలను ఈటెలను తీసికొని పొయియ్లో కాలుచ్దురు, 

వాటివలన ఏడు సంవతస్రములు అగిన్ మండును. 

ఓబధాయ్ 1 :19 => దకిష్ణ దికుక్న నివసించువారు ఏశావు యొకక్ పరవ్తమును 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; మైదానమందుండువారు ఫిలిషీత్యుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; 

మ రి యు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల భూ ము ల ను షో మోర్ ను న కు చే రి న పొ ల ము ను వా రు 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. బెనాయ్మీనీయులు గిలాదు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

మీకా 7:10 => నా శతుర్వు దాని చూచును. నీ దేవుడైన యెహోవా యెకక్డనని నాతో అనినది 

అవమానము నొందును, అది నా కండల్కు అగపడును, ఇపుప్డు అది వీధిలోనునన్ బురదవలె 

తొర్కక్బడును. 
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వచనము 9 

దేవుడు మనకు కటాక్షము చూపునటుల్ ఆయనను శాంతిపరచుడి; మీచేతనే గదా అది జరిగెను. ఆయన 

మిముమ్నుబటిట్ యెవరినైన అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

అడుగుచునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:16 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవై నీకు కేష్మమగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినలాగున నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని సనామ్నింపుము. 

సామెతలు 30:11 => తమ తండిర్ని శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మతత్యి 19:19 => నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను అనునవియే అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 
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మారుక్ 10:19 => నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్సాక్షయ్ము 

పలుకవదుద్, మోసపుచచ్వదుద్, నీ తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము అను ఆజఞ్లు నీకు తెలియును గదా 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 18:20 => వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకవదుద్, 

నీ తలిదండుర్లను సనామ్నింపుమను ఆజఞ్లను ఎరుగుదువు గదా అని అతనితో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:2 => నీకు మేలు కలుగునటుల్ నీ తండిర్ని తలిల్ని సనామ్నింపుము,  

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

1 తిమోతి 6:2 => విశావ్సులైన యజమానులు గల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని 

వారిని తృణీకరింపక, తమ సేవాఫలము పొందువారు విశావ్సులును పిర్యులునై యునాన్రని మరి 

యెకుక్వగా వారికి సేవచేయవలెను; ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 2:19 => ఎవడైనను అనాయ్యముగా శర్మ పొందుచు, దేవునిగూరిచ్న మనసాస్కిష్ కలిగి, 

దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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నిరగ్మకాండము 4:22 => అపుప్డు నీవు ఫరోతో ఇశార్యేలు నా కుమారుడు, నా జేయ్షఠ్పుతుర్డు; 

నిరగ్మకాండము 4:23 => ననున్ సేవించునటుల్ నా కుమారుని పోనిమమ్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను; 

వాని పంపనొలల్నియెడల ఇదిగో నేను నీ కుమారుని, నీ జేయ్షఠ్పుతుర్ని చంపెదనని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపుప్మనెను. 

యెషయా 1:2 => యెహోవా మాటలాడుచునాన్డు ఆకాశమా, ఆలకించుము; భూమీ, 

చెవియొగుగ్ము. నేను పిలల్లను పెంచి గొపప్వారినిగా చేసితిని వారు నామీద తిరుగబడియునాన్రు.  

యెషయా 64:8 => యెహోవా, నీవే మాకు తండిర్వి మేము జిగటమనున్ నీవు మాకు కుమమ్రివాడవు 

మేమందరము నీ చేతిపనియై యునాన్ము. 

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? 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

మతత్యి 6:15 => మీరు మనుషుయ్ల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండిర్యు మీ 

అపరాధములను క్షమింపడు. 

లూకా 6:36 => కాబటిట్ మీ తండిర్ కనికరము గలవాడై యునన్టుట్ మీరును కనికరము గలవారై 

యుండుడి. 

లూకా 6:46 => నేను చెపుప్ మాటల పర్కారము మీరు చేయక పర్భువా పర్భువా, అని ననున్ పిలుచుట 

ఎందుకు? 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  
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మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

లూకా 6:46 => నేను చెపుప్ మాటల పర్కారము మీరు చేయక పర్భువా పర్భువా, అని ననున్ పిలుచుట 

ఎందుకు? 

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. 

యోహాను 13:15 => నేను మీకు చేసిన పర్కారము మీరును చేయవలెనని మీకు మాదిరిగా ఈలాగు 

చేసితిని. 

యోహాను 13:16 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడు, పంపబడినవాడు తనున్ 

పంపినవానికంటె గొపప్వాడు కాడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

1 సమూయేలు 2:28 => అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అరప్ణమును 

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

1 సమూయేలు 2:29 => నా నివాస సథ్లమునకు నేను నిరణ్యించిన బలి నైవేదయ్ములను మీరేల 

తృణీకరించుచునాన్రు? మిముమ్ను కొర్వవ్బెటుట్కొనుటకై నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు చేయు 

నైవేదయ్ములలో శేర్షఠ్భాగములను పటుట్కొనుచు, నాకంటె నీ కుమారులను నీవు గొపప్ చేయుచునాన్వు. 
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1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

యిరిమ్యా 5:30 => ఘోరమైన భయంకర కారయ్ము దేశములో జరుగుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

యిరిమ్యా 23:11 => పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును అపవితుర్లు; నా మందిరములో వారి 

చెడుతనము నాకు కనబడెను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

హోషేయ 5:1 => యాజకులారా, నామాట ఆలకించుడి; ఇశార్యేలు వారలారా, చెవినిబెటిట్ 

ఆలోచించుడి; రాజసంతతి వారలారా, చెవియొగిగ్ ఆలకించుడి, మీరు మిసాప్మీద ఉరిగాను 

తాబోరుమీద వలగాను ఉనాన్రు గనుక మిముమ్నుబటిట్ ఈ తీరుప్ జరుగును.  

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 
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మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

మలాకీ 2:16 => భారయ్ను పరితయ్జించుట నాకు అసహయ్మైన కిర్య యని ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. మరియు ఒకడు తన వసత్రములను బలాతాక్రముతో నింపుట నా 

కసహయ్మని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కాబటిట్ మీ మనసుస్లను 

కాచుకొనుడి, విశావ్సఘాతకులు కాకుడి.  

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

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

మలాకీ 3:7 => మీ పితరులనాటనుండి మీరు నా కటట్డలను గైకొనక వాటిని తోర్సివేసితిరి; అయితే 

మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునవి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవియయ్గా మేము దేని విషయములో తిరుగుదుమని మీరందురు. 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

మలాకీ 3:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననున్గూరిచ్ మీరు బహు గరవ్పు మాటలు పలికి 

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

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

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 
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యిరిమ్యా 2:21 => శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలిల్వంటి దానిగా నేను నినున్ నాటితిని; కేవలము నికక్మైన 

వితత్నమువలని చెటుట్వంటి దానిగా నినున్ నాటితిని; నాకు జాతిహీనపు దార్కాష్వలిల్వలె నీ వెటుల్ 

భర్షట్సంతానమైతివి? 

యిరిమ్యా 2:22 => నీవు కాష్రముతో కడుగుకొనినను విసాత్రమైన సబుబ్ రాచుకొనినను నీ దోషము 

మరకవలె నాకు కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

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

దేనినిబటిట్యు శిక్షకు తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము 

అనుకొనుచునాన్డు. 

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 

లేవీయకాండము 21:6 => వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు 

తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:20 => ఒక నెల దినములవరకు, అనగా అది మీ నాసికారంధర్ములలోనుండి 

వచిచ్ మీకు అసహయ్ము పుటుట్వరకు దానిని తిందురు; ఏలయనగా మీరు మీ మధయ్నునన్ యెహోవాను 

నిరల్క్షయ్ముచేసి ఆయన సనిన్ధిని ఏడిచ్ ఐగుపుత్లోనుండి యెందుకు వచిచ్తిమనుకొంటిరి.  

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 
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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 

నెహెమాయ్ 13:10 => మరియు లేవీయులకు రావలసిన పాళుల్ వారికి అందకపోవుటచేత సేవచేయు 

లేవీయులును గాయకులును తమ పొలములకు పారిపోయిరని తెలిసికొని 

యెషయా 45:10 => నీవు ఏమి కనుచునాన్వని తన తండిర్తో చెపుప్వానికి శర్మ నీవు గరభ్ము 

ధరించినదేమి అని సతరీతో చెపుప్వానికి శర్మ. 

యెషయా 63:16 => మాకు తండిర్వి నీవే, అబార్హాము మముమ్ నెరుగకపోయినను ఇశార్యేలు 

మముమ్ను అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండిర్వి అనాదికాలమునుండి మా 

విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.  

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

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

చెపుప్చు, యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ మాటలాడక తమకు తోచిన దరశ్నమునుబటిట్ పలుకుదురు. 

యిరిమ్యా 35:16 => రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు కుమారులు తమ తండిర్ తమకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను నెరవేరిచ్రి గాని యీ పర్జలు నా మాట వినకయునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 22:8 => నాకు పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను నీవు తృణీకరించుచునాన్వు, నా 

విశార్ంతిదినములను నీవు అపవితర్పరచుచునాన్వు. 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 
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మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

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

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

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

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

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

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:9 => మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండిర్ అని పేరు పెటట్వదుద్; ఒకక్డే మీ తండిర్; 

ఆయన పరలోకమందునాన్డు. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 
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మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 14:45 => వాడు వచిచ్ వెంటనే ఆయనయొదద్కు పోయి బోధకుడా అని చెపిప్, ఆయనను 

ముదుద్పెటుట్కొనగా 

లూకా 7:40 => అందుకు యేసు సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపప్వలెనని యునాన్నని అతనితో 

అనగా అతడు బోధకుడా, చెపుప్మనెను. 

లూకా 10:16 => మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిముమ్ను నిరాకరించువాడు ననున్ 

నిరాకరించును, ననున్ నిరాకరించువాడు ననున్ పంపినవానిని నిరాకరించుననెను. 

లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

లూకా 18:18 => ఒక అధికారి ఆయనను చూచి సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు 

నేనేమి చేయవలెనని ఆయన నడిగెను. 

యోహాను 8:41 => మీరు మీ తండిర్ కిర్యలే చేయుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను; అందుకు వారు 

మేము వయ్భిచారమువలన పుటిట్నవారము కాము, దేవుడొకక్డే మాకు తండిర్ అని చెపప్గా 

యోహాను 8:42 => యేసు వారితో ఇటల్నెను దేవుడు మీ తండిర్యైనయెడల మీరు ననున్ పేర్మింతురు; 

నేను దేవునియొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్యునాన్ను, నా అంతట నేనే వచిచ్యుండలేదు, ఆయన 

ననున్ పంపెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 
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కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

వచనము 10 

మీలో ఒకడు నా బలిపీఠముమీద నిరరథ్కముగా అగిన్ రాజబెటట్కుండునటుల్ నా మందిరపు వాకిండల్ను 

మూయువాడొకడు మీలో ఉండినయెడల మేలు; మీయందు నాకిషట్ములేదు, మీచేత నేను నైవేదయ్మును 

అంగీకరింపనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లేవీయకాండము 2:11 => మీరు యెహోవాకు చేయు నైవేదయ్మేదియు పులిసి పొంగినదానితో 

చేయకూడదు. ఏలయనగా పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు హోమముగా దహింపవలదు. 

లేవీయకాండము 21:6 => వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు 

తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:21 => దానిలో లోపము, అనగా దానికి కుంటితనమైనను 

గుర్డిడ్తనమైనను మరి ఏ లోపమైనను ఉండినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవాకు దాని అరిప్ంపకూడదు. 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 
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1 సమూయేలు 2:15 => ఇదియు గాక వారు కొర్వువ్ను దహింపకమునుపు యాజకుని పనివాడు 

వచిచ్ బలిపశువును వధించువానితోయాజకునికి వండించుటకై మాంసమిముమ్, ఉడకబెటిట్న మాంసము 

అతడు నీయొదద్ తీసికొనడు, పచిచ్ మాంసమే కావలెను అని చెపుప్చువచెచ్ను. 

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

వచిచ్నంతమటుట్కు తీసికొనవచుచ్నని వానితో ఆ మనిషి చెపిప్నయెడల వాడు ఆలాగువదుద్ ఇపుప్డే 

యియయ్వలెను, లేనియెడల బలవంతముచేత తీసికొందుననును. 

1 సమూయేలు 2:17 => అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయుటయందు 

అసహయ్పడుటకు ఆ యౌవనులు కారణమైరి, గనుక వారి పాపము యెహోవా సనిన్ధిని బహు 

గొపప్దాయెను. 

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. 

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

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 11:21 => ఏలయనగా మీరు ఆ భోజనము చేయునపుప్డు ఒకనికంటె ఒకడు 

ముందుగా తనమటుట్కు తాను భోజనము చేయుచునాన్డు; ఇందువలన ఒకడు ఆకలిగొనును 

మరియొకడు మతుత్డవును. 

1 కొరిందీయులకు 11:22 => ఇదేమి? అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకు మీకు ఇండుల్లేవా? దేవుని 

సంఘమును తిరసక్రించి పేదలను సిగుగ్పరచుదురా? మీతో ఏమి చెపుప్దును? దీనినిగూరిచ్ మిముమ్ను 

మెచుచ్దునా? మెచచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:27 => కాబటిట్ యెవడు అయోగయ్ముగా పర్భువుయొకక్ రొటెట్ను తినునో, లేక 

ఆయన పాతర్లోనిది తార్గునో, వాడు పర్భువుయొకక్ శరీరమును గూరిచ్యు రకత్మును గూరిచ్యు 

అపరాధియగును. 
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1 కొరిందీయులకు 11:28 => కాబటిట్ పర్తి మనుషుయ్డు తనున్తాను పరీకిష్ంచుకొనవలెను; ఆలాగు 

చేసి ఆ రొటెట్ను తిని, ఆ పాతర్లోనిది తార్గవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:29 => పర్భువు శరీరమని వివేచింపక తిని తార్గువాడు తనకు శికాష్విధి 

కలుగుటకే తిని తార్గుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 11:30 => ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగులునై యునాన్రు; 

చాలమంది నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 11:31 => అయితే మనలను మనమే విమరిశ్ంచుకొనినయెడల తీరుప్ 

పొందకపోదుము.  

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 12:5 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని 

లెకిక్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:30 => నితయ్మును నా సనిన్ధిని సనిన్ధిరొటెట్లను ఈ బలల్మీద ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 18:32 => మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును అరిప్ంచిన తరువాత దానినిబటిట్ 

పాపశిక్షను భరింపకుందురు; మీరు చావకుండునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

అపవితర్పరచకూడదని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 28:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము నాకు సువాసన 

కలుగుటకై మీరు హోమ రూపములుగా నాకు అరిప్ంచు ఆహారమును నియామక కాలమున 

నాయొదద్కు తెచుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 
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2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

యిరిమ్యా 34:16 => పిమమ్ట మీరు మనసుస్ మారుచ్కొని నా నామమును అపవితర్పరచితిరి వారి 

ఇచాఛ్నుసారముగా తిరుగునటుల్ వారిని సవ్తంతుర్లుగా పోనిచిచ్న తరువాత, అందరును తమ 

దాసదాసీలను మరల పటుట్కొని తమకు దాసులుగాను దాసీలుగాను ఉండుటకై వారిని 

లోపరచుకొంటిరి  

యెహెజేక్లు 23:41 => ఘనమైన మంచముమీద కూరుచ్ండి బలల్ను సిదధ్పరచి దానిమీద నా 

పరిమళ దర్వయ్మును తైలమును పెటిట్తివి. 

యెహెజేక్లు 40:39 => మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుంచబడెను; 

వీటిమీద దహనబలి పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ 

బలిపశువులును వధింపబడును. 

యెహెజేక్లు 44:7 => ఆహారమును కొర్వువ్ను రకత్మును మీరు నా కరిప్ంచునపుప్డు నా పరిశుదధ్ 

సథ్లములో ఉండి దాని నపవితర్పరచునటుల్ హృదయమందును, శరీరమందును సునన్తిలేని అనుయ్లను 

దానిలోనికి మీరు తోడుకొనిరాగా వారు మీ హేయ కిర్యలనిన్టిని ఆధారముచేసికొని నా నిబంధనను 

భంగపరచిరి. 

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

బలల్యొదద్కు వతుత్రు, వారే నేనపప్గించిన దానిని కాపాడుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 
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మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

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

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

మతత్యి 26:8 => శిషుయ్లు చూచి కోపపడి ఈ నషట్మెందుకు? 

వచనము 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. 

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. 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 
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తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:22 => గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడడ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి 

చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:23 => కురూపియైన కోడెనైనను గొఱఱ్ మేకల మందలోని దానినైనను 

సేవ్చాఛ్రప్ణముగా అరిప్ంపవచుచ్ను గాని అది మొర్కుక్బడిగా అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:24 => వితుత్లు నులిపినదానినేగాని విరిగినదానినేగాని చితికినదానినేగాని 

కోయబడినదానినేగాని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; మీ దేశములో అటిట్కారయ్ము చేయకూడదు; 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:21 => దానిలో లోపము, అనగా దానికి కుంటితనమైనను 

గుర్డిడ్తనమైనను మరి ఏ లోపమైనను ఉండినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవాకు దాని అరిప్ంపకూడదు. 

మలాకీ 1:10 => మీలో ఒకడు నా బలిపీఠముమీద నిరరథ్కముగా అగిన్ రాజబెటట్కుండునటుల్ నా 

మందిరపు వాకిండల్ను మూయువాడొకడు మీలో ఉండినయెడల మేలు; మీయందు నాకిషట్ములేదు, 

మీచేత నేను నైవేదయ్మును అంగీకరింపనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటేట్ళల్ను 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 
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అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

కీరత్నలు 20:3 => ఆయన నీ నైవేదయ్ములనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొనును గాక నీ దహనబలులను 

అంగీకరించును గాక. 

యిరిమ్యా 14:10 => యెహోవా ఈ జనులతో ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులు తమ 

కాళల్కు అడడ్ములేకుండ తిరుగులాడుటకు ఇచఛ్గలవారు గనుక యెహోవా వారిని అంగీకరింపడు; 

ఇపుప్డు ఆయన వారి అకర్మమును జాఞ్పకము చేసికొనును; వారి పాపములనుబటిట్ వారిని శికిష్ంచును. 

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. 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

నిరగ్మకాండము 12:5 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని 

లెకిక్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:22 => గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడడ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి 

చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 
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లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 18:30 => మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును 

అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని 

యెంచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:1 => నీవు కళంకమైనను మరి ఏ అవలక్షణమైననుగల యెదుద్నేగాని 

గొఱఱ్మేకలనేగాని నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంపకూడదు; అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11 => యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము అతడు చేయు 

కారయ్మును అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును లేవకుండునటుల్ వారి 

నడుములను విరుగగొటుట్ము.  

కీరత్నలు 4:5 => నీతియుకత్మైన బలులు అరిప్ంచుచు యెహోవాను నముమ్కొనుడి 

యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

Page  of 64 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

వచనము 12 

అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ భోజనము నీచమనియు 

మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:27 => అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా 

వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

యిరిమ్యా 27:18 => వారు పర్వకత్లైనయెడల, యెహోవా వాకుక్ వారికి తోడైయుండినయెడల, 

యెహోవా మందిరములోను యూదారాజు మందిరములోను యెరూషలేములోను శేషించియుండు 

ఉపకరణములు బబులోనునకు కొనిపోబడకుండునటుల్ వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుట మేలు. 

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

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

గడపుడి. నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీ దేవుని మందిరమునకు రాకుండ నిలిచిపోయెను.  

యోవేలు 1:14 => ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి వర్తదినము ఏరప్రచుడి. యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుటకై పెదద్లను దేశములోని జనులందరిని మీదేవుడైన యెహోవా మందిరములో 

సమకూరుచ్డి.  

యోవేలు 2:17 => యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు మంటపమునకును బలిపీఠమునకును 

మధయ్ నిలువబడి కనీన్రు విడుచుచు యెహోవా, నీ జనులయెడల జాలి చేసికొని, అనయ్జనులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయునటుల్ వారిని అవమానమునకపప్గింపకుము; లేనియెడల అనయ్జనులు వారి దేవుడు 

ఏమాయెనందురుగదా యని వేడుకొనవలెను.  

జెకరాయ్ 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట పర్ధానయాజకుడైన యెహోషువ 

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

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

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 

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. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిదిధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

నిరగ్మకాండము 32:11 => మోషే తన దేవుడైన యెహోవాను బర్తిమాలుకొని యెహోవా, నీవు 

మహాశకిత్వలన బాహుబలమువలన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచిన నీ పర్జలమీద నీ కోపము 

మండనేల? 

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 
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చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

విలాపవాకయ్ములు 2:19 => నీవులేచి రేయి మొదటిజామున మొఱఱ్పెటుట్ము నీళుల్ కుమమ్రించునటుల్ 

పర్భువు సనిన్ధిని నీ హృదయమును కుమమ్రించుము నీ పసిపిలల్ల పార్ణముకొరకు నీచేతులను 

ఆయనతటుట్ ఎతుత్ము పర్తి వీధిమొగను అకలిగొని వారు మూరిఛ్లుల్చునాన్రు  

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. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

ఆదికాండము 43:29 => అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన 

బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు 

నినున్ కరుణించును గాక 

సంఖాయ్కాండము 6:25 => యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి నినున్ కరుణించును గాక; 

1 సమూయేలు 4:4 => కాబటిట్ జనులు షిలోహునకు కొందరిని పంపి అకక్డనుండి కెరూబుల మధయ్ 

ఆసీనుడైయుండు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నిబంధన మందసమును తెపిప్ంచిరి. ఏలీ యొకక్ 

యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్యును ఫీనెహాసును అకక్డనే దేవుని నిబంధన మందసమునొదద్ ఉండిరి. 

1 సమూయేలు 12:19 => సమూయేలుతో ఇటల్నిరి రాజును నియమించుమని మేము అడుగుటచేత 

మా పాపములనిన్టిని మించిన కీడు మేము చేసితివిు. కాబటిట్ మేము మరణము కాకుండ నీ 

దాసులమైన మా కొరకు నీ దేవుడైన యెహోవాను పార్రిథ్ంచుము. 
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యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటేట్ళల్ను 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. 

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

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

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

ఆయనకిషట్ము లేదు, వారు ఆహారముగా పుచుచ్కొనునది పర్లాపము చేయువారి ఆహారమువలె 

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

యెహోవా మందిరములోనికి రాదు. 

హోషేయ 13:9 => ఇశార్యేలూ, నీ సహాయకరత్నగు నాకు నీవు విరోధివై నినున్ నీవే నిరూమ్లము 

చేసికొనుచునాన్వు. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

వచనము 13 

అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని కుంటిదానిని తెగులు దానిని 

మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; మీచేత నేనిటిట్దానిని 

అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 
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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 

యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యెషయా 56:12 => వారిటల్ందురు నేను దార్కాష్రసము తెపిప్ంచెదను మనము మదయ్ము 

నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును. 

యిరిమ్యా 6:13 => అలుప్లేమి ఘనులేమి వారందరు మోసము చేసి దోచుకొనువారు, పర్వకత్లేమి 

యాజకులేమి అందరు వంచకులు. 

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

పొలములను అపప్గింతును. అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును మోసముచేసి దోచుకొనువారు; 

పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు. 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

యోహాను 10:12 => జీతగాడు గొఱఱ్ల కాపరి కాడు గనుక గొఱఱ్లు తనవి కానందున తోడేలు 

వచుచ్ట చూచి గొఱఱ్లను విడిచిపెటిట్ పారిపోవును, తోడేలు ఆ గొఱఱ్లను పటిట్ చెదరగొటుట్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 
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1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటేట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

యెషయా 1:12 => నా సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే నా ఆవరణములను 

తొర్కుక్టకు మిముమ్ను రమమ్నన్వాడెవడు?  

యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెషయా 1:14 => మీ అమావాసయ్ ఉతస్వములును నియామక కాలములును నాకు హేయములు 

అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియునాన్ను. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యిరిమ్యా 6:20 => షేబనుండి వచుచ్ సాంబార్ణి నాకేల? దూరదేశమునుండి వచుచ్ మధురమైన 

చెరుకు నాకేల? మీ దహనబలులు నాకిషట్మైనవి కావు, మీ బలులయందు నాకు సంతోషము లేదు. 

ఆమోసు 5:21 => మీ పండుగ దినములను నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను; వాటిని నీచముగా 

ఎంచుచునాన్ను; మీ వర్తదినములలో కలుగు వాసనను నేను ఆఘార్ణింపనొలల్ను. 

ఆమోసు 5:22 => నాకు దహనబలులను నైవేదయ్ములను మీరరిప్ంచినను నేను వాటిని 

అంగీకరింపను; సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచు కొర్వివ్న పశువులను నేను చూడను. 
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ఆమోసు 5:23 => మీ పాటల ధవ్ని నాయొదద్నుండి తొలగనియుయ్డి, మీ సవ్రమండలముల నాదము 

వినుట నాకు మనసుస్లేదు. 

ఆమోసు 5:24 => నీళుల్ పారినటుల్గా నాయ్యము జరుగనియుయ్డి, గొపప్ పర్వాహమువలె నీతిని 

పర్వహింపనియుయ్డి. 

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

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

లేవీయకాండము 1:7 => యాజకుడైన అహరోను కుమారులు బలిపీఠము మీద అగిన్యుంచి ఆ 

అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా పేరచ్వలెను. 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 10:19 => అందుకు అహరోను మోషేతో ఇదిగో నేడు పాపపరిహారారథ్బలి 

పశువును దహనబలి దర్వయ్మును యెహోవా సనిన్ధికి వారు తేగా ఇటిట్ ఆపదలు నాకు సంభవించెను. 

నేను పాపపరిహారారథ్మైనబలి దర్వయ్మును నేడు తినినయెడల అది యెహోవా దృషిట్కి మంచిదగునా 

అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:4 => అతడు మీకా తనకు చేసిన విధము చెపిప్ మీకా నాకు 

జీతమిచుచ్చునాన్డు, నేను అతనికి యాజకుడనై యునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:14 => బొరుసులో గాని తపేలలోగాని గూనలోగాని కుండలోగాని అది 

గుచిచ్నపుడు ఆ కొంకిచేత బయటకు వచిచ్నదంతయు యాజకుడు తనకొరకు తీసికొనును. షిలోహుకు 

వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరికిని వీరు ఈలాగున చేయుచువచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 3:15 => తరువాత సమూయేలు ఉదయమగువరకు పండుకొని, లేచి యెహోవా 

మందిరపు తలుపులను తీసెనుగాని, భయపడి తనకు కలిగిన దరశ్న సంగతి ఏలీతో చెపప్కపోయెను. 
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1 రాజులు 13:7 => అపుప్డు రాజు నీవు నా యింటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కొనుము, నీకు బహుమతి 

ఇచెచ్దనని ఆ దైవజనునితో చెపప్గా 

2 రాజులు 12:6 => అయితే యోవాషు ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ సంవతస్రమువరకును 

యాజకులు మందిరము యొకక్ శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయకయే యుండిరి గనుక 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => వారు దేవుని మందిరమునకు కావలివారు గనుక వారి కాపురములు 

దానిచుటుట్ ఉండెను. పర్తి ఉదయమున మందిరపు వాకిండల్ను తెరచుపని వారిదే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మరియు వారు మంటపముయొకక్ దావ్రములను మూసివేసి 

దీపములను ఆరిప్వేసి, పరిశుదధ్ సథ్లమందు ఇశార్యేలీయులు దేవునికి ధూపము వేయకయు 

దహనబలులను అరిప్ంపకయు ఉండిరి. 

నెహెమాయ్ 6:10 => అటుతరువాత మెహేతబేలునకు పుటిట్న దెలాయాయ్ కుమారుడైన షెమయా 

యొకక్ యింటికి వచిచ్తిని. అతడు బయటికి రాకుండ నిరభ్ందింపబడెను. అతడు రాతిర్కాలమందు 

నినున్ చంపుటకు వారు వచెచ్దరు గనుక, దేవుని మందిర గరాభ్లయము లోపలికి మనముపోయి 

తలుపులు వేసికొనెదము రండని చెపప్గా 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుదిధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

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

చేరెడు యవలకును రొటెట్ముకక్లకును ఆశపడి మరణమునకు పాతుర్లు కానివారిని చంపుచు, 

బర్దుకుటకు అపాతుర్లైన వారిని బర్దికించుచు నా జనులలో మీరు ననున్ దూషించెదరు. 
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హోషేయ 4:8 => నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి 

యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు. 

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

ఆయనకిషట్ము లేదు, వారు ఆహారముగా పుచుచ్కొనునది పర్లాపము చేయువారి ఆహారమువలె 

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

యెహోవా మందిరములోనికి రాదు. 

ఆమోసు 7:12 => మరియు అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నెను దీరఘ్దరీశ్, తపిప్ంచుకొని యూదా 

దేశమునకు పారిపొముమ్; అచచ్టనే బతెత్ము సంపాదించుకొనుము అచచ్టనే నీ వారత్ పర్కటించుము; 

మలాకీ 1:8 => గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను 

రోగము గలదానినైనను అరిప్ంచినయెడల అది దోషము కాదా? అటిట్వాటిని నీ యధికారికి 

నీవిచిచ్నయెడల అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 25:18 => అయితే ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడు వెళి ల్, భూమి తర్వివ్ తన యజమానుని 

సొముమ్ దాచిపెటెట్ను. 

లూకా 10:31 => అపుప్డొక యాజకుడు ఆ తోర్వను వెళుల్ట తటసిథ్ంచెను. అతడు అతనిని చూచి, 

పర్కక్గా పోయెను. 

యోహాను 12:5 => యీ అతత్రెందుకు మూడువందల దేనారములకు అమిమ్ బీదలకు ఇయయ్లేదనెను. 

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

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

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

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

వచనము 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. 

కీరత్నలు 50:1 => దేవాది దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు తూరుప్దికుక్ మొదలుకొని 

పడమటి దికుక్వరకు భూనివాసులను రమమ్ని ఆయన పిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 113:3 => సూరోయ్దయము మొదలుకొని సూరాయ్సత్మయము వరకు యెహోవా నామము 

సుత్తినొందదగినది. 

యెషయా 45:6 => తూరుప్దికుక్నుండి పడమటిదికుక్వరకు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడని జనులు 

తెలిసికొనునటుల్ నీవు ననున్ ఎరుగకుండినపప్టికిని నినున్ సిదధ్పరచితిని యెహోవాను నేనే నేను తపప్ 

మరి ఏ దేవుడును లేడు 
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యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

జెకరాయ్ 8:7 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరుప్ 

దేశములోనుండియు పడమటి దేశములోనుండియు నేను నా జనులను రపిప్ంచి రకిష్ంచి 

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. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 22:28 => రాజయ్ము యెహోవాదే అనయ్జనులలో ఏలువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 

కీరత్నలు 22:30 => ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవు తరమునకు పర్భువునుగూరిచ్ 

వివరింతురు. 

కీరత్నలు 22:31 => వారు వచిచ్ ఆయన దీని చేసెనని పుటట్బోవు పర్జలకు తెలియజేతురు ఆయన 

నీతిని వారికి పర్చురపరతురు.  

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

ముఖకాంతి మామీద పర్కాశింపజేయును గాక.(సెలా.) 

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

సేవించెదరు. 
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కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

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

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 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.  

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 
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యెషయా 45:22 => భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే 

మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

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 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 

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 54:1 => గొడార్లా, పిలల్లు కననిదానా, జయగీతమెతుత్ము పర్సవవేదన పడనిదానా, 

జయకీరత్న నెతిత్ ఆనందపడుము సంసారిపిలల్లకంటె విడువబడినదాని పిలల్లు విసాత్రమగుదురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

Page  of 77 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

యెషయా 54:2 => నీ గుడారపు సథ్లమును విశాలపరచుము నీ నివాససథ్లముల తెరలు 

నిరాటంకముగ సాగనిముమ్, నీ తార్ళల్ను పొడుగుచేయుము నీ మేకులను దిగగొటుట్ము. 

యెషయా 54:3 => కుడివైపునకును ఎడమవైపునకును నీవు వాయ్పించెదవు నీ సంతానము 

అనయ్జనముల దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనును పాడైన పటట్ణములను నివాస సథ్లములుగా చేయును. 

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

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 పొటేల్ళుల్ 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 60:16 => యెహోవానగు నేను నీ రక్షకుడననియు బహు పరాకర్మముగల యాకోబు 

దేవుడనగు నీ విమోచకుడననియు నీకు తెలియబడునటుల్ నీవు జనముల పాలు కుడిచి రాజుల 

చంటిపాలు తార్గెదవు.  

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.  

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.  
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యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

యెషయా 66:20 => ఇశార్యేలీయులు పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్మును యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను 

కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త పరవ్తమగు 

యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

జెఫనాయ్ 3:9 => అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను 

సేవించునటుల్ నేను వారికి పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 
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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. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:17 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కటెట్దను దాని 

పాడైనవాటిని తిరిగికటిట్ దానిని నిలువబెటెట్దనని అనాదికాలమునుండి ఈ సంగతులను తెలియ  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

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 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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యెషయా 24:14 => శేషించినవారు బిగగ్రగా ఉతాస్హధవ్ని చేయుదురు యెహోవా 

మహాతమ్య్మునుబటిట్ సముదర్తీరమున నునన్వారు కేకలు వేయుదురు. 

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

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

యెషయా 24:16 => నీతిమంతునికి సోత్తర్మని భూదిగంతమునుండి సంగీతములు మనకు 

వినబడెను. అపుప్డు నేను అయోయ్ నాకు శర్మ నేను చెడిపోతిని చెడిపోతిని. మోసము చేయువారు 

మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా మోసము చేయుదురు.  

యెషయా 42:10 => సముదర్పర్యాణము చేయువారలారా, సముదర్ములోని సమసత్మా, 

దీవ్పములారా, దీవ్ప నివాసులారా, యెహోవాకు కొర్తత్ గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి 

ఆయనను సుత్తించుడి.  

యెషయా 42:11 => అరణయ్మును దాని పురములును కేదారు నివాస గార్మములును బిగగ్రగా 

పాడవలెను సెల నివాసులు సంతోషించుదురు గాక పరవ్తముల శిఖరములనుండి వారు కేకలు 

వేయుదురు గాక. 

యెషయా 42:12 => పర్భావముగలవాడని మనుషుయ్లు యెహోవాను కొనియాడుదురు గాక 

దీవ్పములలో ఆయన సోత్తర్ము పర్చురము చేయుదురు గాక 

జెఫనాయ్ 2:11 => జనముల దీవ్పములలో నివసించు వారందరును తమతమ సాథ్నములనుండి తనకే 

నమసాక్రము చేయునటుల్ భూమిలోనునన్ దేవతలను ఆయన నిరూమ్లము చేయును, యెహోవా వారికి 

భయంకరుడుగా ఉండును. 

యోహాను 4:21 => అమామ్, ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది, ఆ కాలమందు ఈ పరవ్తముమీదనైనను 

యెరూషలేములోనైనను మీరు తండిర్ని ఆరాధింపరు. నా మాట నముమ్ము; 

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

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

Page  of 82 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

యోహాను 4:23 => అయితే యథారథ్ముగా ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను తండిర్ని 

ఆరాధించుకాలము వచుచ్చునన్ది; అది ఇపుప్డును వచేచ్యునన్ది; తనున్ ఆరాధించువారు అటిట్వారే 

కావలెనని తండిర్ కోరుచునాన్డు (మూలభాషలో - వెదుకుచునాన్డు) 

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. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

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 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 
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1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

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. 

కీరత్నలు 141:2 => నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను నీ 

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

లూకా 1:10 => ధూప సమయమందు పర్జల సమూహమంతయు వెలుపల పార్రథ్న చేయుచుండగా 

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

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

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 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. 

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

యెషయా 66:20 => ఇశార్యేలీయులు పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్మును యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను 

కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త పరవ్తమగు 

యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

ఆదికాండము 9:27 => దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో 

నివసించును అతనికి కనాను దాసుడగును అనెను. 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

నిరగ్మకాండము 20:24 => మంటి బలిపీఠమును నాకొరకు చేసి, దానిమీద నీ దహన బలులను 

సమాధాన బలులను నీ గొఱఱ్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను. నేను నా నామమును 

జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు పర్తి సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ ఆశీరవ్దించెదను. 

లేవీయకాండము 2:1 => ఒకడు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అతడు అరిప్ంచునది 

గోధుమపిండిదై యుండవలెను. అతడు దానిమీద నూనెపోసి సాంబార్ణి వేసి 
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లేవీయకాండము 2:14 => నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును చేయునపుప్డు సారమైన 

భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ పర్థమఫలముల 

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 17:8 => మరియు నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోగాని 

మీలో నివసించు పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను 

లేవీయకాండము 21:6 => వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు 

తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:32 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును 

సంఖాయ్కాండము 15:4 => యెహోవాకు ఆ అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో 

కలుపబడిన రెండు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా తేవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళి ల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

కీరత్నలు 4:5 => నీతియుకత్మైన బలులు అరిప్ంచుచు యెహోవాను నముమ్కొనుడి 

కీరత్నలు 45:17 => తరములనిన్టను నీ నామము జాఞ్పకముండునటుల్ నేను చేయుదును కావున 

జనములు సరవ్కాలము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు. 

కీరత్నలు 48:10 => దేవా, నీ నామము ఎంత గొపప్దో నీ కీరిత్యు భూదిగంతములవరకు అంత 

గొపప్ది నీ కుడిచెయియ్ నీతితో నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 
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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 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

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

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 95:3 => యెహోవా మహా దేవుడు దేవతలందరికి పైన మహాతమ్య్ముగల మహారాజు 

కీరత్నలు 96:8 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమ ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ము తీసికొని 

ఆయన ఆవరణములలోనికి రండి. 

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  

కీరత్నలు 111:9 => ఆయన తన పర్జలకు విమోచనము కలుగజేయువాడు తన నిబంధన ఆయన 

నితయ్ముగా ఉండ నిరణ్యించువాడు. ఆయన నామము పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 

కీరత్నలు 138:5 => యెహోవా మహా పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా మారగ్ములనుగూరిచ్ 

గానము చేసెదరు. 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

పరమగీతము 4:6 => ఎండ చలాల్రి నీడలు జరిగిపోవువరకు గోపరస పరవ్తములకు సాంబార్ణి 

పరవ్తములకు నేను వెళుల్దును. 

యెషయా 5:26 => ఆయన దూరముగానునన్ జనములను పిలుచుటకు ధవ్జమునెతుత్ను 

భూమయ్ంతమునుండి వారిని రపిప్ంచుటకు ఈలగొటుట్ను అదిగో వారు తవ్రపడి వేగముగా 

వచుచ్చునాన్రు.  
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యెషయా 14:1 => ఏలయనగా యెహోవా యాకోబునందు జాలిపడును ఇంకను ఇశార్యేలును 

ఏరప్రచుకొనును వారిని సవ్దేశములో నివసింపజేయును పరదేశులు వారిని కలిసికొందురు వారు 

యాకోబు కుటుంబమును హతుత్కొనియుందురు 

యెషయా 18:7 => ఆ కాలమున ఎతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారును. 

దూరములోనునన్ భీకరమైనవారును నదులు పారు దేశము గలవారునైయునన్ దౌషిట్కులగు ఆ జనులు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాకు అరప్ణముగా ఆయన నామమునకు నివాససథ్లముగానుండు 

సీయోను పరవ్తమునకు తేబడుదురు.  

యెషయా 19:21 => ఐగుపీత్యులు తెలిసికొనునటుల్ యెహోవా తనున్ వెలల్డిపరచుకొనును ఆ 

దినమున ఐగుపీత్యులు యెహోవాను తెలిసికొందురు వారు బలి నైవేదయ్ముల నరిప్ంచి ఆయనను 

సేవించెదరు యెహోవాకు మొర్కుక్కొనెదరు తాము చేసికొనిన మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచెదరు. 

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

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

యెషయా 37:20 => యెహోవా, లోకమందునన్ నీవే నిజముగా నీవే అదివ్తీయ దేవుడవైన 

యెహోవావని సమసత్ జనులు తెలిసికొనునటుల్ అతని చేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

యెషయా 56:7 => నా పార్రథ్న మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద 

వారరిప్ంచు దహనబలులును బలులును నాకు అంగీకారములగును నా మందిరము సమసత్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును.  

యెషయా 66:23 => పర్తి అమావాసయ్దినమునను పర్తి విశార్ంతిదినమునను నా సనిన్ధిని 

మొర్కుక్టకై సమసత్ శరీరులు వచెచ్దరు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 10:6 => యెహోవా, నినున్ పోలినవాడెవడును లేడు, నీవు మహాతమ్య్ము గలవాడవు, నీ 

శౌరయ్మునుబటిట్ నీ నామము ఘనమైనదాయెను. 
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యిరిమ్యా 16:19 => యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా, ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా, 

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 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.  

యెహెజేక్లు 39:21 => నా ఘనతను అనయ్జనులలో అగుపరచెదను, నేను చేసిన తీరుప్ను వారిమీద 

నేను వేసిన నా హసత్మును అనయ్జనులందరు చూచెదరు. 

యెహెజేక్లు 47:8 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను ఈ నీళుల్ ఉబికి తూరుప్గానునన్ పర్దేశమునకు 

పారి అరబాలోనికి దిగి సముదర్ములో పడును, అపుప్డు సముదర్పునీళుల్ మంచినీళుల్ అగును. 

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. 

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. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

జెఫనాయ్ 3:10 => చెదరిపోయినవారై నాకు పార్రథ్నచేయు నా జనులు కూషు దేశపు నదుల 

అవతలనుండి నాకు నైవేదయ్ముగా తీసికొని రాబడుదురు. 
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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 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళె ల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

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

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

లూకా 13:29 => మరియు జనులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు ఉతత్రమునుండియు 

దకిష్ణమునుండియు వచిచ్, దేవుని రాజయ్మందు కూరుచ్ందురు. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

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

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:49 => ఇవనిన్యు నా హసత్కృతములు కావా? అని పర్భువు 

చెపుప్చునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:1 => అనయ్జనులును దేవుని వాకయ్మంగీకరించిరని అపొసత్లులును 

యూదయ యందంతటనునన్ సహోదరులును వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

రోమీయులకు 1:5 => యేసుకీర్సుత్, శరీరమునుబటిట్ దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

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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వచనము 1 

కావున యాజకులారా, ఈ ఆజఞ్ మీకియయ్బడియునన్ది. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మలాకీ 1:8 => గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను 

రోగము గలదానినైనను అరిప్ంచినయెడల అది దోషము కాదా? అటిట్వాటిని నీ యధికారికి 

నీవిచిచ్నయెడల అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

2 సమూయేలు 12:14 => అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన 

శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  

యెహెజేక్లు 36:21 => కాగా ఇశార్యేలీయులు పోయిన యెలల్చోటల్ను నా పరిశుదధ్ నామమునకు 

దూషణ కలుగగా నేను చూచి నా నామము విషయమై చింతపడితిని. 

యెహెజేక్లు 36:22 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులారా, మీ నిమితత్ము కాదు గాని అనయ్జనులలో మీచేత 

దూషణనొందిన నా పరిశుదధ్ నామము నిమితత్ము నేను చేయబోవుదానిని చేయుదును.  

యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడడ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

రోమీయులకు 2:24 => వార్యబడిన పర్కారము మిముమ్నుబటిట్యేగదా దేవుని నామము అనయ్జనుల 

మధయ్ను దూషింపబడుచునన్ది? 

మలాకీ 1:7 => నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

సంఖాయ్కాండము 11:4 => వారి మధయ్నునన్ మిశిర్తజనము మాంసాపేక్ష అధికముగా కనుపరచగా 

ఇశార్యేలీయులును మరల ఏడిచ్ మాకెవరు మాంసము పెటెట్దరు? 

సంఖాయ్కాండము 11:5 => ఐగుపుత్లో మేము ఉచితముగా తినిన చేపలును కీరకాయలును 

దోసకాయలును కూరాకులును ఉలిల్పాయలును తెలల్గడడ్లును జాఞ్పకమునకు వచుచ్చునన్వి. ఇపుప్డు 

మా పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:6 => ఈ మనాన్ కాక మా కనున్లయెదుట మరేమియు లేదని చెపుప్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 11:7 => ఆ మనాన్ కొతిమెరగింజలవలె ఉండెను. చూపునకు అది బోళమువలె 

ఉండెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:8 => జనులు తిరుగుచు దానిని గూరుచ్కొని తిరుగట విసిరి లేక రోట దంచి 

పెనముమీద కాలిచ్ రొటెట్లు చేసిరి; దాని రుచి కొర్తత్ నూనె రుచివలె ఉండెను. 

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

తీసికొనన్ సువరోణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 
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దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

నిరగ్మకాండము 25:30 => నితయ్మును నా సనిన్ధిని సనిన్ధిరొటెట్లను ఈ బలల్మీద ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:10 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో బలల్ను చేసెను. దాని పొడుగు రెండు 

మూరలు దాని వెడలుప్ మూరెడు దాని యెతుత్ మూరెడునర. 

లేవీయకాండము 3:11 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమ రూపమైన ఆహారము. 

లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 21:6 => వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా ఉండవలెను. కావున వారు 

తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ దేవునికి అహారమును, అనగా 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 24:9 => అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు 

పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

సంఖాయ్కాండము 28:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము నాకు సువాసన 

కలుగుటకై మీరు హోమ రూపములుగా నాకు అరిప్ంచు ఆహారమును నియామక కాలమున 

నాయొదద్కు తెచుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

1 సమూయేలు 2:29 => నా నివాస సథ్లమునకు నేను నిరణ్యించిన బలి నైవేదయ్ములను మీరేల 

తృణీకరించుచునాన్రు? మిముమ్ను కొర్వవ్బెటుట్కొనుటకై నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు చేయు 

నైవేదయ్ములలో శేర్షఠ్భాగములను పటుట్కొనుచు, నాకంటె నీ కుమారులను నీవు గొపప్ చేయుచునాన్వు. 
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2 సమూయేలు 24:24 => రాజునేను ఆలాగు తీసికొనను, వెలయిచిచ్ నీయొదద్ కొందును, వెల 

యియయ్క నేను తీసికొనిన దానిని నా దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచనని అరౌనాతో చెపిప్ 

ఆ కళల్మును ఎడల్ను ఏబది తులముల వెండికి కొనెను. 

1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:24 => రాజైన దావీదు అటుల్ కాదు, నేను నీ సొతుత్ను ఊరక తీసికొని 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంచను, నాయ్యమైన కర్యధనమిచిచ్ దాని తీసికొందునని ఒరాన్నుతో 

చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:8 => పది బలల్లను చేయించి దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును 

ఎడమ తటుట్న అయిదును ఉంచెను; నూరు బంగారపు తొటల్ను చేయించెను. 

యిరిమ్యా 24:2 => ఒక గంపలో ముందుగా పకవ్మైన అంజూరపు పండల్వంటి మికిక్లి మంచి 

అంజూరపు పండుల్ండెను. రెండవ గంపలో మికిక్లి జబైబ్న అంజూరపు పండుల్ండెను; అవి తిన శకయ్ము 

కానంతగా జబుబ్వి. 

యిరిమ్యా 34:16 => పిమమ్ట మీరు మనసుస్ మారుచ్కొని నా నామమును అపవితర్పరచితిరి వారి 

ఇచాఛ్నుసారముగా తిరుగునటుల్ వారిని సవ్తంతుర్లుగా పోనిచిచ్న తరువాత, అందరును తమ 

దాసదాసీలను మరల పటుట్కొని తమకు దాసులుగాను దాసీలుగాను ఉండుటకై వారిని 

లోపరచుకొంటిరి  

యెహెజేక్లు 22:8 => నాకు పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను నీవు తృణీకరించుచునాన్వు, నా 

విశార్ంతిదినములను నీవు అపవితర్పరచుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 40:39 => మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుంచబడెను; 

వీటిమీద దహనబలి పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ 

బలిపశువులును వధింపబడును. 
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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 44:7 => ఆహారమును కొర్వువ్ను రకత్మును మీరు నా కరిప్ంచునపుప్డు నా పరిశుదధ్ 

సథ్లములో ఉండి దాని నపవితర్పరచునటుల్ హృదయమందును, శరీరమందును సునన్తిలేని అనుయ్లను 

దానిలోనికి మీరు తోడుకొనిరాగా వారు మీ హేయ కిర్యలనిన్టిని ఆధారముచేసికొని నా నిబంధనను 

భంగపరచిరి. 

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

బలల్యొదద్కు వతుత్రు, వారే నేనపప్గించిన దానిని కాపాడుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 25:24 => తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట 

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

మారుక్ 14:4 => అయితే కొందరు కోపపడి ఈ అతత్రు ఈలాగు నషట్పరచనేల? 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

వచనము 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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1 సమూయేలు 2:29 => నా నివాస సథ్లమునకు నేను నిరణ్యించిన బలి నైవేదయ్ములను మీరేల 

తృణీకరించుచునాన్రు? మిముమ్ను కొర్వవ్బెటుట్కొనుటకై నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు చేయు 

నైవేదయ్ములలో శేర్షఠ్భాగములను పటుట్కొనుచు, నాకంటె నీ కుమారులను నీవు గొపప్ చేయుచునాన్వు. 

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

విసికితివి గదా. 

ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 

మీకా 6:3 => నా జనులారా, నేను మీకేమి చేసితిని? మిముమ్ నేలాగు ఆయాసపరచితిని? అది నాతో 

చెపుప్డి. 

మారుక్ 14:4 => అయితే కొందరు కోపపడి ఈ అతత్రు ఈలాగు నషట్పరచనేల? 

మారుక్ 14:5 => ఈ అతత్రు మునూన్రు దేనారములకంటె ఎకుక్వ వెలకమిమ్, బీదలకియయ్వచుచ్నని 

చెపిప్ ఆమెనుగూరిచ్ సణుగుకొనిరి. 

మారుక్ 14:37 => మరల ఆయన వచిచ్ వారు నిదిర్ంచుచుండుట చూచి సీమోనూ, నీవు 

నిదిర్ంచుచునాన్వా? ఒకక్ గడియయైనను మేలుకొని యుండలేవా? 

మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

మలాకీ 1:7 => నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

మలాకీ 1:8 => గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను 

రోగము గలదానినైనను అరిప్ంచినయెడల అది దోషము కాదా? అటిట్వాటిని నీ యధికారికి 

నీవిచిచ్నయెడల అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 
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లేవీయకాండము 22:8 => అతడు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిని దానివలన 

అపవితర్పరచుకొనకూడదు; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 22:21 => ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము 

అరిప్ంచుటకేగాని సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు 

తెచిచ్నపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు 

నుండకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:22 => గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడడ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి 

చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:23 => కురూపియైన కోడెనైనను గొఱఱ్ మేకల మందలోని దానినైనను 

సేవ్చాఛ్రప్ణముగా అరిప్ంపవచుచ్ను గాని అది మొర్కుక్బడిగా అంగీకరింపబడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:21 => దానిలో లోపము, అనగా దానికి కుంటితనమైనను 

గుర్డిడ్తనమైనను మరి ఏ లోపమైనను ఉండినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవాకు దాని అరిప్ంపకూడదు. 

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

నొందినవాడను కానే, బాలయ్మునుండి నేటివరకును చచిచ్నదానినైనను మృగములు చీలిచ్నదానినైనను 

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

యెహెజేక్లు 44:31 => పకుష్లలోను పశువులలోను తనకుతాను చచిచ్నదానినిగాని చీలచ్బడినదానిని 

గాని యాజకులు భుజింపకూడదు. 
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మలాకీ 2:13 => మరియు రెండవసారి మీరాలాగుననే చేయుదురు; యెహోవా బలిపీఠమును మీరు 

ఏడుప్తోను కనీన్ళల్ తోను రోదనముతోను తడుపుదురు. కాబటిట్ ఆయన మీ నైవేదయ్మును 

అంగీకరింపకయు, తనకు అనుకూలము కాని అరప్ణలను మీచేత తీసికొనకయు నునాన్డు. 

యెషయా 1:12 => నా సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే నా ఆవరణములను 

తొర్కుక్టకు మిముమ్ను రమమ్నన్వాడెవడు?  

యెషయా 57:6 => నీ భాగయ్ము లోయలోని రాళల్లోనేయునన్ది అవియే నీకు భాగయ్ము, వాటికే 

పానీయారప్ణము చేయుచునాన్వు వాటికే నైవేదయ్ము నరిప్ంచుచునాన్వు. ఇవనిన్యు జరుగగా నేను 

ఊరకుండదగునా? 

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

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 7:21 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ దహన బలులను మీ బలులను కలిపి మాంసము భకిష్ంచుడి. 

యిరిమ్యా 7:22 => నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మీ పితరులను రపిప్ంచిన దినమున 

దహనబలులను గూరిచ్గాని బలులనుగూరిచ్గాని నేను వారితో చెపప్లేదు, అటిట్వాటినిగూరిచ్ నేను ఏ 

ఆజఞ్యు ఇయయ్లేదు, ఈ ఆజఞ్ను మాతర్మే నేను వానికిచిచ్తిని 

యిరిమ్యా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అంగీకరించినయెడల నేను మీకు 

దేవుడనైయుందును మీరు నాకు జనులైయుందురు ; మీకు కేష్మము కలుగునటుల్ నేను 

మీకాజాఞ్పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు నడుచుకొనుడి. 
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యిరిమ్యా 7:24 => అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవియొగగ్కుండిరి, ముందుకుసాగక 

వెనుకదీయుచు తమ ఆలోచనలనుబటిట్ తమ దుషట్ హృదయకాఠినయ్ము ననుసరించి నడుచుచు వచిచ్రి. 

ఆమోసు 5:21 => మీ పండుగ దినములను నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను; వాటిని నీచముగా 

ఎంచుచునాన్ను; మీ వర్తదినములలో కలుగు వాసనను నేను ఆఘార్ణింపనొలల్ను. 

ఆమోసు 5:22 => నాకు దహనబలులను నైవేదయ్ములను మీరరిప్ంచినను నేను వాటిని 

అంగీకరింపను; సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచు కొర్వివ్న పశువులను నేను చూడను. 

ఆమోసు 5:23 => మీ పాటల ధవ్ని నాయొదద్నుండి తొలగనియుయ్డి, మీ సవ్రమండలముల నాదము 

వినుట నాకు మనసుస్లేదు. 

జెకరాయ్ 7:5 => దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీమాట తెలియజేయవలెను. ఈ జరిగిన 

డెబబ్ది సంవతస్రములు ఏటేట అయిదవ నెలను ఏడవ నెలను మీరు ఉపవాసముండి దుఃఖము 

సలుపుచు వచిచ్నపుప్డు, నాయందు భకిత్కలిగియే ఉపవాసముంటిరా? 

జెకరాయ్ 7:6 => మరియు మీరు ఆహారము పుచుచ్కొనినపుప్డు సవ్పర్యోజనమునకే గదా 

పుచుచ్కొంటిరి; మీరు పానము చేసినపుప్డు సవ్పర్యోజనమునకే గదా పానము చేసితిరి. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

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 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

లేవీయకాండము 7:18 => ఒకడు తన సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను 

మూడవనాడు తినినయెడల అది అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా 

ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

లేవీయకాండము 10:19 => అందుకు అహరోను మోషేతో ఇదిగో నేడు పాపపరిహారారథ్బలి 

పశువును దహనబలి దర్వయ్మును యెహోవా సనిన్ధికి వారు తేగా ఇటిట్ ఆపదలు నాకు సంభవించెను. 

నేను పాపపరిహారారథ్మైనబలి దర్వయ్మును నేడు తినినయెడల అది యెహోవా దృషిట్కి మంచిదగునా 

అనెను. 

లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 23:18 => మరియు మీరు ఆ రొటెట్లతో నిరోద్షమైన యేడు ఏడాది మగ 

గొఱఱ్పిలల్లను ఒక కోడెదూడను రెండు పెదద్ పొటేట్ళల్ను అరిప్ంపవలెను. అవి వారి నైవేదయ్ములతోను 

వారి పానారప్ణములతోను దహనబలియై యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగును. 

సంఖాయ్కాండము 6:14 => అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను, 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటేట్లును,  

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

కళంకములేనిదియు మచచ్లేనిదియు ఎపుప్డును కాడి మోయనిదియునైన యెఱఱ్ని పెయయ్ను నీయొదద్కు 

తీసికొనిరావలెనని వారితో చెపుప్ము. 
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సంఖాయ్కాండము 28:19 => అయితే యెహోవాకు దహనబలిగా మీరు రెండు కోడెదూడలను ఒక 

పొటేట్లును ఏడాదివగు ఏడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి మీకు కలిగిన వాటిలో 

నిరోద్షమైనవై యుండవలెను 

సంఖాయ్కాండము 28:31 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును గాక వాటిని వాటి 

పానారప్ణములను అరిప్ంపవలెను. అవి నిరోద్షములుగా నుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:1 => నీవు కళంకమైనను మరి ఏ అవలక్షణమైననుగల యెదుద్నేగాని 

గొఱఱ్మేకలనేగాని నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంపకూడదు; అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయము. 

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. 

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

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

యెషయా 43:23 => దహనబలులుగా గొఱఱ్మేకల పిలల్లను నాయొదద్కు తేలేదు నీ బలులచేత ననున్ 

ఘనపరచలేదు నైవేదయ్ములు చేయవలెనని నేను నినున్ బలవంతపెటట్లేదు ధూపము వేయవలెనని నేను 

నినున్ విసికింపలేదు.  

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

మతత్యి 20:12 => పగలంతయు కషట్పడి యెండబాధ సహించిన మాతో వారిని సమానము చేసితివే 

అని ఆ యింటి యజమానునిమీద సణుగుకొనిరి. 
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మతత్యి 25:24 => తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట 

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

మతత్యి 26:8 => శిషుయ్లు చూచి కోపపడి ఈ నషట్మెందుకు? 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => సహోదరులారా, మీరైతే మేలు చేయుటలో విసుకవదుద్. 

వచనము 3 

మిముమ్నుబటిట్ వితత్నములు చెరిపివేతును, మీ ముఖములమీద పేడవేతును, పండుగలలో మీరరిప్ంచిన 

పశువులపేడ వేతును, పేడ ఊడిచ్వేసిన సథ్లమునకు మీరు ఊడిచ్వేయబడుదురు 

మలాకీ 3:9 => ఈ జనులందరును నాయొదద్ దొంగిలుచునే యునాన్రు, మీరు శాపగర్సుత్లై 

యునాన్రు. 

ఆదికాండము 27:12 => ఒకవేళ నాతండిర్ ననున్ తడవి చూచును, అపుప్డు నేను అతని దృషిట్కి 

వంచకుడనుగా తోచినయెడల నా మీదికి శాపమే గాని ఆశీరావ్దము తెచుచ్కొననని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

యెహోషువ 7:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు శాపగర్సుత్లై తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక తమ 

శతుర్వుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి. శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్ నుండకుండ మీరు వారిని 

నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను మీకు తోడైయుండను. 
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యిరిమ్యా 48:10 => యెహోవా కారయ్మును అశర్దధ్గా చేయువాడు శాపగర్సుత్డగును గాక రకత్ము 

ఓడచ్కుండ ఖడడ్ము దూయువాడు శాపగర్సుత్డగును గాక.  

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

లూకా 12:1 => అంతలో ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు కూడినపుప్డు ఆయన 

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

లూకా 12:2 => మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:1 => అననీయ అను ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్యైన సపీప్రాతో ఏకమై 

పొలమమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:6 => అపుప్డు పడుచువారు లేచి వానిని బటట్తో చుటిట్ మోసికొనిపోయి 

పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:7 => ఇంచుమించు మూడుగంటల సేపటికి వాని భారయ్ జరిగినది 

యెరుగక లోపలికి వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:8 => అపుప్డు పేతురు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమిమ్తిరా నాతో 

చెపుప్మని ఆమెను అడిగెను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుదిధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

పర్సంగి 5:5 => నీవు మొర్కుక్కొనినదాని చెలిల్ంచుము, నీవు మొర్కుక్కొని చెలిల్ంపకుండుటకంటె 

మొర్కుక్కొనకుండుటయే మేలు. 

మారుక్ 12:41 => ఆయన కానుకపెటెట్ యెదుట కూరుచ్ండి, జనసమూహము ఆ కానుకపెటెట్లో 

డబుబ్లు వేయుట చూచుచుండెను. ధనవంతులైనవారనేకులు అందులో విశేషముగా సొముమ్ 

వేయుచుండిరి. 

మారుక్ 12:42 => ఒక బీద విధవరాలు వచిచ్ రెండు కాసులు వేయగా  

మారుక్ 12:43 => ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటె ఈ 

బీద విధవరాలు ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 12:44 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో 

తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 
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మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

మలాకీ 1:8 => గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను 

రోగము గలదానినైనను అరిప్ంచినయెడల అది దోషము కాదా? అటిట్వాటిని నీ యధికారికి 

నీవిచిచ్నయెడల అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

కీరత్నలు 47 :2 => యెహోవా మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి 

మహారాజైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 48:2 => ఉతత్రదికుక్న మహారాజు పటట్ణమైన సీయోను పరవ్ తము రమయ్మైన యెతుత్గల 

చోట నుంచబడి సరవ్భూమికి సంతోషకరముగా నునన్ది  

కీరత్నలు 95:3 => యెహోవా మహా దేవుడు దేవతలందరికి పైన మహాతమ్య్ముగల మహారాజు 

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 
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ఉజీజ్ వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

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

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

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

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

మతత్యి 5:35 => అది ఆయన పాదపీఠము, యెరూషలేము తోడనవదుద్; అది మహారాజు పటట్ణము 

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

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 68:35 => తన పరిశుదధ్ సథ్లములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశార్యేలు దేవుడే తన పర్జలకు 

బలపరాకర్మముల ననుగర్హించుచునాన్డు దేవుడు సుత్తినొందును గాక. 

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

భీకరుడు. 

దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

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

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

హెబీర్యులకు 12:29 => ఏలయనగా మన దేవుడు దహించు అగిన్యైయునాన్డు. 

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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ఆదికాండము 18:7 => మరియు అబార్హాము పశువుల మందకు పరుగెతిత్ ఒక మంచి లేత దూడను 

తెచిచ్ ఒక పనివాని కపప్గించెను. వాడు దాని తవ్రగా సిదధ్పరచెను. 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

నిరగ్మకాండము 12:5 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని 

లెకిక్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 1:10 => దహనబలిగా అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని 

మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన మగదాని తీసికొని వచిచ్ 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 22:20 => దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. 

లేవీయకాండము 23:18 => మరియు మీరు ఆ రొటెట్లతో నిరోద్షమైన యేడు ఏడాది మగ 

గొఱఱ్పిలల్లను ఒక కోడెదూడను రెండు పెదద్ పొటేట్ళల్ను అరిప్ంపవలెను. అవి వారి నైవేదయ్ములతోను 

వారి పానారప్ణములతోను దహనబలియై యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగును. 

లేవీయకాండము 27:11 => జనులు యెహోవాకు అరిప్ంపకూడని అపవితర్ జంతువులలో ఒకదానిని 

తెచిచ్నయెడల ఆ జంతువును యాజకుని యెదుట నిలువబెటట్వలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 6:14 => అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను, 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటేట్లును,  

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

కళంకములేనిదియు మచచ్లేనిదియు ఎపుప్డును కాడి మోయనిదియునైన యెఱఱ్ని పెయయ్ను నీయొదద్కు 

తీసికొనిరావలెనని వారితో చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 28:19 => అయితే యెహోవాకు దహనబలిగా మీరు రెండు కోడెదూడలను ఒక 

పొటేట్లును ఏడాదివగు ఏడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి మీకు కలిగిన వాటిలో 

నిరోద్షమైనవై యుండవలెను 

సంఖాయ్కాండము 28:31 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును గాక వాటిని వాటి 

పానారప్ణములను అరిప్ంపవలెను. అవి నిరోద్షములుగా నుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:1 => నీవు కళంకమైనను మరి ఏ అవలక్షణమైననుగల యెదుద్నేగాని 

గొఱఱ్మేకలనేగాని నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంపకూడదు; అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18 => పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ 

దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయములు. 

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

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

కీరత్నలు 48:10 => దేవా, నీ నామము ఎంత గొపప్దో నీ కీరిత్యు భూదిగంతములవరకు అంత 

గొపప్ది నీ కుడిచెయియ్ నీతితో నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  
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కీరత్నలు 145:1 => రాజవైన నా దేవా, నినున్ ఘనపరచెదను. నీ నామమును నితయ్ము 

సనున్తించెదను 

యెషయా 43:23 => దహనబలులుగా గొఱఱ్మేకల పిలల్లను నాయొదద్కు తేలేదు నీ బలులచేత ననున్ 

ఘనపరచలేదు నైవేదయ్ములు చేయవలెనని నేను నినున్ బలవంతపెటట్లేదు ధూపము వేయవలెనని నేను 

నినున్ విసికింపలేదు.  

యెషయా 43:24 => నా నిమితత్ము సువాసనగల లవంగపు చెకక్ను నీవు రూకలిచిచ్ కొనలేదు నీ 

బలిపశువుల కొర్వువ్చేత ననున్ తృపిత్పరచలేదు సరే గదా. నీ పాపములచేత నీవు ననున్ విసికించితివి నీ 

దోషములచేత ననున్ ఆయాసపెటిట్తివి.  

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

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యిరిమ్యా 46:18 => పరవ్తములలో తాబోరు ఎటిట్దో సముదర్ పార్ంతములలో కరెమ్లు ఎటిట్దో నా 

జీవముతోడు అతడు అటిట్వాడై వచుచ్ను రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే.  

యిరిమ్యా 48:15 => మోయాబు పాడైపోవుచునన్ది శతుర్వులు దాని పటట్ణములలో 

చొరబడుచునాన్రు వారి యౌవనులలో శేర్షుఠ్లు వధకు పోవుచునాన్రు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అను పేరుగల రాజు సెలవిచిచ్నమాట యిదే.  

యిరిమ్యా 51:57 => దాని అధిపతులను జాఞ్నులను అధికారులను సంసాథ్నాధిపతులను 

బలాఢుయ్లను మతిత్లల్జేసెదను వారు చిరకాల నిదర్నొంది మేలుకొనకపోదురు ఇదే రాజు వాకుక్ 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

Page  of 111 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

రోమీయులకు 1:5 => యేసుకీర్సుత్, శరీరమునుబటిట్ దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

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

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

వచనము 4 

అందువలన లేవీయులకు నిబంధనగా ఉండునటుల్ ఈ ఆజఞ్ను మీకిచిచ్నవాడను నేనేయని మీరు 

తెలిసికొందురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 
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యిరిమ్యా 13:13 => నీవు వారితో ఈ మాట చెపుప్ము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ 

దేశనివాసులనందరిని, దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజులనేమి యాజకులనేమి 

పర్వకత్లనేమి యెరూషలేము నివాసులనందరిని నేను మతుత్లుగా చేయబోవుచునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:13 => దానిలో నీతిమంతుల రకత్మును ఓడిచ్న దాని పర్వకత్ల 

పాపములనుబటిట్యు దాని యాజకుల దోషమునుబటిట్యు  

హోషేయ 5:1 => యాజకులారా, నామాట ఆలకించుడి; ఇశార్యేలు వారలారా, చెవినిబెటిట్ 

ఆలోచించుడి; రాజసంతతి వారలారా, చెవియొగిగ్ ఆలకించుడి, మీరు మిసాప్మీద ఉరిగాను 

తాబోరుమీద వలగాను ఉనాన్రు గనుక మిముమ్నుబటిట్ ఈ తీరుప్ జరుగును.  

లేవీయకాండము 21:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను. 

లేవీయకాండము 21:24 => నా పరిశుదధ్సథ్లములను అపవితర్పరచకూడదు; వారిని పరిశుదధ్పరచు 

యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్ము. అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని కుమారులతోను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపెప్ను.  

1 సమూయేలు 2:12 => ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగనివారై మికిక్లి దురామ్రుగ్లై యుండిరి. 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 34:7 => కాబటిట్ కాపరులారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

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

పొందక యుందురు, వయ్భిచారము చేసినను అభివృదిధ్ నొందక యుందురు.  
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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. 

వచనము 5 

నేను చేసిన నిబంధన వారి జీవమునకును సమాధానమునకును కారణమాయెను; భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచుటకై నేను వాటిని వారికిచిచ్తిని గనుక వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి, నా నామము 

విషయములో భయము గలవారై 

లేవీయకాండము 26:14 => మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 
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లేవీయకాండము 26:21 => మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను. 

లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 

లేవీయకాండము 26:23 => శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా 

నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

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

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:29 => మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెత్ల 

మాంసమును తినెదరు. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 
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లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 

లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:38 => మీరు జనముగానుండక నశించెదరు. మీ శతుర్వుల దేశము మిముమ్ను 

తినివేయును. 

లేవీయకాండము 26:39 => మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. 
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లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

లేవీయకాండము 26:44 => అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో ఉనన్పుప్డు వారిని 

నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ వారియందు 

అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

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

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

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

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

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

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:20 => నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము 

చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా 

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26 => నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును 

ఆహారమగును; వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషుట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱిఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

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

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

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

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

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

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

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

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱిఱ్యెతుత్ను. 

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

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

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

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

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

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

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

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

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

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

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

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:44 => అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. 

అతడు తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46 => మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ 

సంతానముమీదను సూచనగాను విసమ్యకారణముగాను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

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

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

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

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53 => అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను 

నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ 

కుమారెత్లయొకక్యు మాంసమును తిందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడడ్దైనందున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57 => అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి 

సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని 
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తాను కనబోవు పిలల్లను తాను రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన 

కుమారునియెడలనైనను తన కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడడ్ రోగములునై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:60 => నీవు భయపడిన ఐగుపుత్ క్షయవాయ్ధులనిన్టిని ఆయన నీమీదికి 

తెపిప్ంచును; అవి నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:61 => మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో 

వార్యబడని పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 
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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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:17 => అయితే నీ హృదయము తిరిగిపోయి, నీవు విననొలల్క 

యీడవ్బడినవాడవై అనయ్దేవతలకు నమసక్రించి పూజించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30 :18 => మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోవుదురనియు , 

సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటపోవుచునన్ దేశములో మీరు అనేకదినములు ఉండరనియు 

నేడు నేను నీకు తెలియజెపుప్చునాన్ను. 

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. 

యెషయా 30:8 => రాబోవు దినములలో చిరకాలమువరకు నితయ్ము సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ 

నీవు వెళి ల్ వారియెదుట పలకమీద దీని వార్సి గర్ంథములో లిఖింపుము  

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  
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యెషయా 30:11 => అడడ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

యెషయా 30:12 => అందుచేతను ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మీరు ఈ వాకయ్మువదద్ని తోర్సివేసి బలాతాక్రమును కృతిర్మమును నముమ్కొని అటిట్వాటిని ఆధారము 

చేసికొంటిరి గనుక  

యెషయా 30:13 => ఈ దోషము మీకు ఎతత్యిన గోడనుండి జోగిపడబోవుచునన్ గోడ అండవలె 

అగును అది ఒకక్ క్షణములోనే హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

యిరిమ్యా 6:16 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మారగ్ములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన 

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

అపుప్డు మీకు నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెపుప్చునాన్రు.  

యిరిమ్యా 6:17 => మిముమ్ను కాపుకాయుటకు నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను; ఆలకించుడి, 

వారు చేయు బూరధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 6:18 => అయితే మేము వినమని వారనుచునాన్రు; అనయ్జనులారా, వినుడి; సంఘమా, 

వారికి జరిగినదానిని తెలిసికొనుము. 

యిరిమ్యా 6:19 => భూలోకమా, వినుము; ఈ జనులు నా మాటలు వినకునాన్రు, నా 

ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచుచునాన్రు గనుక తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడు నేను వారిమీదికి 

రపిప్ంచుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 6:20 => షేబనుండి వచుచ్ సాంబార్ణి నాకేల? దూరదేశమునుండి వచుచ్ మధురమైన 

చెరుకు నాకేల? మీ దహనబలులు నాకిషట్మైనవి కావు, మీ బలులయందు నాకు సంతోషము లేదు. 

యిరిమ్యా 13:17 => అయినను మీరు ఆ మాట విననొలల్నియెడల మీ గరవ్మునుబటిట్ నేను చాటున 

ఏడుచ్దును; యెహోవామంద చెరపటట్బడినందున నా నేతర్ము బహుగా వలపోయుచు కనీన్రు 

విడుచుచు నుండును.  
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యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

యిరిమ్యా 25:5 => మీరందరు మీ చెడడ్మారగ్మును మీ దుషట్ కిర్యలను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల, 

యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నితయ్నివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని 

చెపుప్టకై,  

యిరిమ్యా 25:6 => యెహోవా పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన తన సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు వచిచ్నను మీరు వినకపోతిరి, వినుటకు మీరు చెవియొగగ్కుంటిరి. 

యిరిమ్యా 25:7 => అయితే మీకు బాధ కలుగుటకై మీచేతుల పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచి 

మీరు నా మాట ఆలకింపకపోతిరని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 25:8 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు నా 

మాటలను ఆలకింపకపోతిరి గనుక నేను ఉతత్రదేశములోనునన్ సరవ్జనములను, నా సేవకుడైన 

నెబుకదెర్జరను బబులోనురాజును పిలువనంపించుచునాన్ను; 

యిరిమ్యా 25:9 => ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసులమీదికిని చుటుట్నునన్ యీ జనులందరి 

మీదికిని వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులను శాపగర్సుత్లగాను విసమ్యాసప్దముగాను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎపప్టికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను. 

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. 

యెహెజేక్లు 3:7 => అయితే ఇశార్యేలీయులందరు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై, నేను 

చెపిప్న మాటల నాలకింపనొలల్క యునాన్రు గనుక నీ మాటలు విననొలల్రు. 
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జెకరాయ్ 1:3 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.  

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 1:5 => మీ పితరులేమైరి? పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

జెకరాయ్ 7:14 => మరియు వారెరుగని అనయ్జనులలో నేను వారిని చెదరగొటుట్దును. వారు తమ 

దేశమును విడిచినమీదట అందులో ఎవరును సంచరింపకుండ అది పాడగును; ఈలాగున వారు 

మనోహరమైన తమ దేశమునకు నాశనము కలుగజేసియునాన్రు. 

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

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

వాడు మనసుస్న పెటట్లేదు.  
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యెషయా 47:7 => నేను సరవ్దా దొరసానినై యుందునని నీవనుకొని వీటిని ఆలోచింపకపోతివి 

వాటి ఫలమేమవునో మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకపోతివి.  

యెషయా 57:11 => ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి మనసక్రింపకపోతివి? నీవు 

కలల్లాడి ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి నేను మౌనముగా నుండినందుననే 

గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?  

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

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

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 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 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

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

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

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53 => అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను 

నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ 

కుమారెత్లయొకక్యు మాంసమును తిందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడడ్దైనందున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57 => అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి 

సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని 

తాను కనబోవు పిలల్లను తాను రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన 

కుమారునియెడలనైనను తన కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును. 

కీరత్నలు 69:22 => వారి భోజనము వారికి ఉరిగా నుండును గాక వారు నిరభ్యులై యునన్పుప్డు 

అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక. 

కీరత్నలు 109:7 => వాడు విమరశ్లోనికి తేబడునపుప్డు దోషియని తీరుప్నొందును గాక వాని పార్రథ్న 

పాపమగునుగాక 
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కీరత్నలు 109:8 => వాని జీవితదినములు కొదిద్వగును గాక వాని ఉదోయ్గమును వేరొకడు 

తీసికొనును గాక. 

కీరత్నలు 109:9 => వాని బిడడ్లు తండిర్లేని వారవుదురు గాక వాని భారయ్ విధవరాలగును గాక 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడడ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

కీరత్నలు 109:11 => వాని ఆసిత్ అంతయు అపుప్లవారు ఆకర్మించుకొందురు గాక వాని 

కషాట్రిజ్తమును పరులు దోచుకొందురుగాక 

కీరత్నలు 109:12 => వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక తండిర్లేని వాని బిడడ్లకు 

దయచూపువారు ఉండకపోదురు గాక 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

కీరత్నలు 109:15 => ఆయన వారి జాఞ్పకమును భూమిమీదనుండి కొటిట్వేయునటుల్ ఆ పాపములు 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని కనబడుచుండునుగాక. 

హోషేయ 4:7 => తమకు కలిమి కలిగిన కొలది వారు నాయెడల అధికపాపము చేసిరి గనుక వారి 

ఘనతను నీచసిథ్తికి మారుచ్దును. 

హోషేయ 4:8 => నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి 

యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు. 

హోషేయ 4:9 => కాబటిట్ జనులకు ఏలాగో యాజకులకును ఆలాగే సంభవించును; వారి 

పర్వరత్ననుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంతును, వారి కిర్యలనుబటిట్ వారికి పర్తికారముచేతును. 

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

పొందక యుందురు, వయ్భిచారము చేసినను అభివృదిధ్ నొందక యుందురు.  

Page  of 129 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

హోషేయ 9:11 => ఎఫార్యిము యొకక్ కీరిత్ పకిష్వలె ఎగిరిపోవును; జననమైనను, గరభ్ముతో 

ఉండుటయైనను, గరభ్ము ధరించుటయైనను వారికుండదు. 

హోషేయ 9:12 => వారు తమ పిలల్లను పెంచినను వారికి ఎవరును లేకుండ అందమైన సథ్లములో 

వారిని పుతర్హీనులుగా చేసెదను; నేను వారిని విడిచిపెటట్గా వారికి శర్మ కలుగును. 

హోషేయ 9:13 => లోయలో సాథ్పింపబడిన తూరువంటి సాథ్నముగా నుండుటకై నేను 

ఎఫార్యిమును ఏరప్రచుకొంటిని; అయితే నరహంతకుల కపప్గించుటకై అది దాని పిలల్లను బయటికి 

తెచుచ్ను. 

హోషేయ 9:14 => యెహోవా, వారికి పర్తికారము చేయుము; వారికి నీవేమి పర్తికారము 

చేయుదువు? వారి సతరీలను గొడార్ండుర్గాను ఎండురొముమ్లుగల వారినిగాను చేయుము. 

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

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 

కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 

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

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

మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్ కటుట్కొనుటకు తవ్రపడుటచేతనే గదా.  

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

తేలుచునన్ది; తీసికొనవలెనని ఏబది కొలల తొటిట్యొదద్కు ఒకడు రాగా ఇరువదికొలలు మాతర్మే 

దొరకును. 

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

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

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

నిమితత్మును మీ పిలల్ల నిమితత్మును ఏడువ్డి. 
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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. 

మలాకీ 3:9 => ఈ జనులందరును నాయొదద్ దొంగిలుచునే యునాన్రు, మీరు శాపగర్సుత్లై 

యునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 7:23 => జరిగిన దానిని మనసుస్న పెటట్క ఫరో తిరిగి తన యింటికి వెళె ల్ను. 

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. 

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

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:20 => నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము 

చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా 

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును. 

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. 

1 సమూయేలు 25:25 => నా యేలినవాడా, దుషుట్డైన యీ నాబాలును లక్షయ్పెటట్వదుద్, అతని పేరు 

అతని గుణములను సూచించుచునన్ది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా 

యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. 

నెహెమాయ్ 5:2 => ఏదనగా కొందరు మేమును మా కుమారులును మా కుమారెత్లును అనేకులము. 

అందుచేత మేము తిని బర్దుకుటకు ధానయ్ము మీయొదద్ తీసికొందుమనిరి. 
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యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

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

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

యోబు 24:18 => జలములమీద వారు తేలికగా కొటుట్కొనిపోవుదురు వారి సావ్సథ్య్ము భూమిమీద 

శాపగర్సత్ము దార్క్షతోటల మారగ్మున వారు ఇకను నడువరు. 

కీరత్నలు 79:9 => మా రక్షణకరత్వగు దేవా, నీ నామ పర్భావమునుబటిట్ మాకు సహాయము చేయుము 

నీ నామమునుబటిట్ మా పాపములను పరిహరించి మముమ్ను రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 111:9 => ఆయన తన పర్జలకు విమోచనము కలుగజేయువాడు తన నిబంధన ఆయన 

నితయ్ముగా ఉండ నిరణ్యించువాడు. ఆయన నామము పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 

కీరత్నలు 132:15 => దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను 

ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 

సామెతలు 3:33 => భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచుచ్ను నీతిమంతుల 

నివాససథ్లమును ఆయన ఆశీరవ్దించును. 

సామెతలు 20:21 => మొదట బహు తవ్రితముగా దొరికిన సావ్సథ్య్ము తుదకు దీవెన 

నొందకపోవును. 

పర్సంగి 2:24 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకంటెను, తన కషాట్రిజ్తముచేత సుఖపడుటకంటెను 

నరునికి మేలుకరమైనదేదియు లేదు. ఇదియును దేవునివలన కలుగునని నేను తెలిసికొంటిని. 

పర్సంగి 7:2 => విందు జరుగుచునన్ యింటికి పోవుటకంటె పర్లాపించుచునన్వారి యింటికి పోవుట 

మేలు; ఏలయనగా మరణము అందరికిని వచుచ్ను గనుక బర్దుకువారు దానిని మనసుస్న పెటుట్దురు. 

యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

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

దానిగూరిచ్ చింతించువాడొకడును లేడు గనుక దేశమంతయు పాడాయెను. 
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దానియేలు 1:15 => పది దినములైన పిమమ్ట వారి ముఖములు రాజు భోజనము భుజించు 

బాలురందరి ముఖముల కంటె సౌందరయ్ముగాను కళగాను కనబడగా 

నహూము 3:6 => పదిమంది యెదుట నీమీద మాలినయ్ము వేసి నినున్ అవమానపరచెదను. 

యోహాను 2:11 => గలిలయలోని కానాలో, యేసు ఈ మొదటి సూచక కిర్యను చేసి తన 

మహిమను బయలుపరచెను; అందువలన ఆయన శిషుయ్లు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

వచనము 6 

సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక సమాధానమును బటిట్యు 

యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి యనేకులను తిర్పిప్రి. 

యోవేలు 1:17 => వితత్నము మంటిపెడడ్లకిర్ంద కుళి ల్పోవుచునన్ది పైరు మాడిపోయినందున 

ధానయ్పుకొటుల్ వటిట్వాయెను కళల్పుకొటుల్ నేలపడియునన్వి.  

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 సమూయేలు 2:29 => నా నివాస సథ్లమునకు నేను నిరణ్యించిన బలి నైవేదయ్ములను మీరేల 

తృణీకరించుచునాన్రు? మిముమ్ను కొర్వవ్బెటుట్కొనుటకై నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు చేయు 

నైవేదయ్ములలో శేర్షఠ్భాగములను పటుట్కొనుచు, నాకంటె నీ కుమారులను నీవు గొపప్ చేయుచునాన్వు. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 
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వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

1 రాజులు 14:10 => కాబటిట్ యరొబాము సంతతి వారిమీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచు, ఇశార్యేలు 

వారిలో అలుప్లుగాని ఘనులుగాని లేకుండ మగవారినందరిని యరొబాము వంశమునుండి 

నిరూమ్లము చేసి, పెంట అంతయు పోవునటుల్గా ఒకడు అవతలకు దానిని ఊడిచ్వేసినటుల్ యరొబాము 

సంతతిలో శేషించినవారిని నేను ఊడిచ్వేయుదును. 

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. 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

కీరత్నలు 83:10 => వారు ఏనోద్రులో నశించిరి భూమికి పెంట అయిరి. 

యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

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

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  

నహూము 3:6 => పదిమంది యెదుట నీమీద మాలినయ్ము వేసి నినున్ అవమానపరచెదను. 

లూకా 14:35 => అది భూమికైనను ఎరువుకైనను పనికిరాదు గనుక దానిని బయట 

పారవేయుదురు. వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 
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లేవీయకాండము 21 :9 => మరియు యాజకుని కుమారెత్ జారతవ్మువలన తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనినయెడల ఆమె తన తండిర్ని అపవితర్పరచునది. అగిన్తో ఆమెను దహింపవలెను. 

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. 

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

మందలు శపింపబడును; 

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

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 1:23 => ఏలయనగా సరవ్శరీరులు గడిడ్ని పోలినవారు, వారి అందమంతయు 

గడిడ్పువువ్వలె ఉనన్ది;  

వచనము 7 

యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు వారినోట 

ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

1 రాజులు 22:25 => అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు 

అది నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 
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యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

యిరిమ్యా 28:9 => అయితే కేష్మము కలుగునని పర్కటించు పర్వకత్ యునాన్డే, అతని మాట 

నెరవేరినయెడల యెహోవా నిజముగా అతని పంపెనని యొపుప్కొనదగునని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా 

చెపప్గా  

యెహెజేక్లు 33:33 => అయినను ఆ మాట నెరవేరును, అది నెరవేరగా పర్వకత్ యొకడు తమ 

మధయ్నుండెనని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 38:23 => నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు అనేకులు తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఘనత వహించి ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొని వారియెదుట ననున్ తెలియపరచుకొందును. 

లూకా 10:11 => మీరు దాని వీధులలోనికి పోయి మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్దని 

తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. 

యెషయా 1:24 => కావున పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ బలిషుఠ్డును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా ఈలాగున అనుకొనుచునాన్డు ఆహా, నా శతుర్వులనుగూరిచ్ నేనికను ఆయాసపడను నా 

విరోధులమీద నేను పగతీరుచ్కొందును.  

యెషయా 1:25 => నా హసత్ము నీమీద పెటిట్ కాష్రము వేసి నీ మషుట్ను నిరమ్లము చేసి నీలో కలిపిన 

తగరమంతయు తీసివేసెదను.  

యెషయా 1:26 => మొదటనుండినటుల్ నీకు నాయ్యాధిపతులను మరల ఇచెచ్దను ఆదిలో 

నుండినటుల్ నీకు ఆలోచనకరత్లను మరల నియమించెదను అపుప్డు నీతిగల పటట్ణమనియు 

నమమ్కమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 1:27 => సీయోనుకు నాయ్యము చేతను తిరిగివచిచ్న దాని నివాసులకు నీతిచేతను 

విమోచనము కలుగును. 
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యెషయా 1:28 => అతికర్మము చేయువారును పాపులును నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 

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

ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛినాన్భినన్ములుగా చేయబడు సునన్పు 

రాళల్వలె అతడు బలిపీఠపు రాళల్నిన్టిని కొటుట్నపుప్డు దేవతాసత్ంభము సూరయ్దేవతా పర్తిమలు ఇకను 

మరల లేవవు.  

యెహెజేక్లు 20:38 => మరియు నామీద తిరుగబడువారిని దోషము చేయువారిని మీలో 

ఉండకుండ పర్తేయ్కించెదను, తాము కాపురమునన్ దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను గాని నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ వారు ఇశార్యేలు దేశములో పర్వేశించరు. 

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

పెటుట్కొనిన విగర్హములను, మీ కిషట్మైనటుట్గా పూజించుకొనుడి, గాని మీ అరప్ణలచేతను మీ 

విగర్హములచేతను నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుడి అని పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 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.  

యెహెజేక్లు 20:41 => జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను 

చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా 

మిముమ్ను అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 44:9 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా హృదయమందును, 

శరీరమందును సునన్తిలేని అనుయ్లైయుండి ఇశార్యేలీయులమధయ్ నివసించువారిలో ఎవడును నా 

పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశింపకూడదు. 
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యెహెజేక్లు 44:10 => మరియు ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగర్హములను 

అనుసరింపగా, వారితోకూడ ననున్ విసరిజ్ంచిన లేవీయులు తమ దోషమును భరించుదురు. 

యెహెజేక్లు 44:11 => అయినను వారు నా పరిశుదధ్సథ్లములో పరిచరయ్ చేయువారు, నా 

మందిరమునకు దావ్రపాలకులై మందిర పరిచరయ్ జరిగించువారు, పర్జలకు బదులుగా వారే 

దహనబలి పశువులను బలి పశువులను వధించువారు, పరిచరయ్ చేయుటకై వారే జనుల సమక్షమున 

నియమింపబడినవారు. 

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.  

యెహెజేక్లు 44:13 => తమ అవమానమును తాము చేసిన హేయకిర్యలకు రావలసిన శిక్షను 

వారనుభవించుదురు; వారు యాజకతవ్ము జరిగించుటకై నా సనిన్ధికి రాకూడదు, పరిశుదధ్ 

వసుత్వులను గాని అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను గాని ముటట్కూడదు.  

యెహెజేక్లు 44:14 => అయితే నా మందిర సంబంధమైన పని అంతటిని దానిలో జరుగు 

పనులనిన్టిని విచారించుచు దానిని కాపాడువారినిగా నేను వారిని నియమించుచునాన్ను. 

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

బలల్యొదద్కు వతుత్రు, వారే నేనపప్గించిన దానిని కాపాడుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 
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నిరగ్మకాండము 32:28 => లేవీయులు మోషే మాటచొపుప్న చేయగా, ఆ దినమున పర్జలలో 

ఇంచుమించు మూడు వేలమంది కూలిరి. 

లేవీయకాండము 21:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:6 => వారు అతనికి పరిచారకులుగా ఉండునటుల్ యాజకుడైన అహరోను ఎదుట 

వారిని నిలువబెటుట్ము. 

సంఖాయ్కాండము 25:12 => కాబటిట్ నీవు అతనితో ఇటల్నుము అతనితో నేను నా సమాధాన 

నిబంధనను చేయుచునాన్ను. 

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

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

నెహెమాయ్ 13:29 => నా దేవా, వారు యాజకధరమ్మును, యాజకధరమ్పు నిబంధనను, లేవీయుల 

నిబంధనను అపవితర్పరచిరి గనుక వారిని జాఞ్పకముంచకొనుము. 

యెషయా 43:27 => నీ మూలపితరుడు పాపము చేసినవాడే, నీ మధయ్వరుత్లు నామీద తిరుగుబాటు 

చేసినవారే. 

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

కావలివారగు యాజకులది. 

జెకరాయ్ 12:13 => లేవి కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, షిమీ 

కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

మతత్యి 21:33 => మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమానుడొకడుండెను. అతడు 

దార్క్షతోట నాటించి, దాని చుటుట్ కంచె వేయించి, అందులో దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి, గోపురము 

కటిట్ంచి, కాపులకు దాని గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరము పోయెను. 

వచనము 8 
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అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను అభయ్ంతరపరచి, 

లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 3:45 => నీవు ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైన పర్తివానికి మారుగా 

లేవీయులను వారి పశువులకు పర్తిగా లేవీయుల పశువులను తీసికొనుము. లేవీయులు 

నావారైయుందురు; నేనే యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 8:15 => తరువాత నీవు వారిని పవితర్పరచి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని 

అరిప్ంచినపుప్డు లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకై లోపలికి వెళల్వచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:9 => తన మందిరసేవ చేయుటకు యెహోవా మిముమ్ను తనయొదద్కు 

చేరుచ్కొనుటయు, మీరు సమాజము ఎదుట నిలిచి వారు చేయవలసిన సేవ చేయునటుల్ 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడు ఇశార్యేలీయుల సమాజములోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచుటయు మీకు 

అలప్ముగా కనబడునా? 

సంఖాయ్కాండము 16:10 => ఆయన నినున్ను నీతో లేవీయులైన నీ గోతర్పువారినందరిని 

చేరుచ్కొనెను గదా. అయితే మీరు యాజకతవ్ము కూడ కోరుచునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 
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సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:12 => వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా 

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:13 => వారు తమ దేశపు పంటలనిన్టిలో యెహోవాకు తెచుచ్ పర్థమ 

ఫలములు నీవియగును; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరు వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:14 => ఇశార్యేలీయులలో మీదు కటట్బడిన పర్తి వసుత్వు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:15 => మనుషుయ్లలోనిదేమి జంతువులలోనిదేమి, వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమసత్ పార్ణులలోని పర్తి తొలిచూలు నీదగును. అయితే మనుషుయ్ని తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ 

విడిపింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:16 => అపవితర్ జంతువుల తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 

విడిపింపవలసిన వాటిని పుటిట్న నెలనాటికి నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న, పరిశుదధ్మందిరముయొకక్ 

తులపు పరిమాణమునుబటిట్ అయిదు తులముల వెండియిచిచ్ వాటిని విడిపింపవలెను. తులము 

ఇరువది చినన్ములు. 

సంఖాయ్కాండము 18:17 => అయితే ఆవుయొకక్ తొలిచూలిని గొఱఱ్యొకక్ తొలిచూలిని మేకయొకక్ 

తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; వాటి రకత్మును నీవు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము 

నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:18 => అలాల్ండిపబడు బోరయు కుడిజబబ్యు నీదైనటుల్ అదియు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 
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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 18:21 => ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

సేవకు నేను ఇశార్యేలీయులయొకక్ దశమభాగములనిన్టిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:22 => ఇశార్యేలీయులు పాపము తగిలి చావకుండునటుల్ వారు ఇకమీదట 

పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు రాకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:23 => అయితే లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవ చేసి, వారి 

సేవలోని దోషములకు తామే ఉతత్రవాదులై యుందురు. ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను వారికి 

సావ్సథ్య్మేమియు ఉండదు. ఇది మీ తర తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 18:24 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంచు 

దశమభాగములను నేను లేవీయులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. అందుచేతను వారు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను సావ్సథ్య్ము సంపాదింపకూడదని వారితో చెపిప్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 25:12 => కాబటిట్ నీవు అతనితో ఇటల్నుము అతనితో నేను నా సమాధాన 

నిబంధనను చేయుచునాన్ను. 

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

సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8 => లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను నీ తుమీమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి 

కలవు మసాస్లో నీవు అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

కీరత్నలు 106:30 => ఫీనెహాసు లేచి పరిహారము చేయగా ఆ తెగులు ఆగిపోయెను. 

కీరత్నలు 106:31 => నితయ్ము తరములనిన్టను అతనికి ఆ పని నీతిగా ఎంచబడెను. 

యెహెజేక్లు 34:25 => మరియు అవి అరణయ్ములో నిరభ్యముగా నివసించునటుల్ను, అడవిలో 

నిరభ్యముగా పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును, దుషట్మృగములు 

దేశములో లేకుండ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 37:26 => నేను వారితో సమాధానారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును వారికిని 

నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, నేను వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ 

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 

నిరగ్మకాండము 32:26 => అందుకు మోషే పాళెముయొకక్ దావ్రమున నిలిచి యెహోవా పక్షమున 

నునన్వారందరు నాయొదద్కు రండి అనగా లేవీయులందరును అతని యొదద్కు కూడి వచిచ్రి.  

నిరగ్మకాండము 32:27 => అతడు వారిని చూచి మీలో పర్తివాడును తన కతిత్ని తన నడుమున 

కటుట్కొని పాళెములో దావ్రమునుండి దావ్రమునకు వెళుల్చు, పర్తివాడు తన సహోదరుని పర్తివాడు 

తన చెలికానిని పర్తివాడు తన పొరుగువానిని చంపవలెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డనెను 

నిరగ్మకాండము 32:28 => లేవీయులు మోషే మాటచొపుప్న చేయగా, ఆ దినమున పర్జలలో 

ఇంచుమించు మూడు వేలమంది కూలిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:29 => ఏలయనగా మోషే వారిని చూచి నేడు యెహోవా మిముమ్ను 

ఆశీరవ్దించునటుల్ మీలో పర్తివాడు తన కుమారునిమీద పడియేగాని తన సహోదరునిమీద పడియేగాని 

యెహోవాకు మిముమ్ను మీరే పర్తిషఠ్ చేసికొనుడనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8 => లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను నీ తుమీమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి 

కలవు మసాస్లో నీవు అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11 => యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము అతడు చేయు 

కారయ్మును అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును లేవకుండునటుల్ వారి 

నడుములను విరుగగొటుట్ము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

సామెతలు 14:2 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు 

కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 

యెషయా 8:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే పరిశుదుధ్డనుకొనుడి మీరు 

భయపడవలసినవాడు ఆయనే, ఆయన కోసరమే దిగులు పడవలెను అపుప్డాయన మీకు 

పరిశుదధ్సథ్లముగా నుండును. 

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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. 
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మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

మారుక్ 4:41 => వారు మికిక్లి భయపడి ఈయన ఎవరో, గాలియు సముదర్మును ఈయనకు 

లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 9 

నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు పక్షపాతులు గనుక 

జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను చేసియునాన్ను అని 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 37:30 => నీతిమంతుల నోరు జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక నాయ్యమును 

పర్కటించును. 

యెహెజేక్లు 44:23 => పర్తిషిఠ్తమైనదేదో పర్తిషిఠ్తము కానిదేదో పవితర్మైనదేదో అపవితర్మైనదేదో 

కనుగొనుటకు వారు నా జనులకు నేరుప్నటుల్ 

యెహెజేక్లు 44:24 => జనులు వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు నా విధులనుబటిట్ వారికి తీరుప్ తీరుచ్టకై వారు 

తీరప్రులుగా నియమింపబడుదురు. నేను నియమించిన విధులనుబటిట్యు కటట్డలనుబటిట్యు నా 

నియామకకాలములను జరుపుదురు; నా విశార్ంతిదినములను ఆచరించుదురు. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 
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లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

2 తిమోతి 2:16 => అపవితర్మైన వటిట్ మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అటిట్ మాటలాడువారు 

మరి యెకుక్వగా భకిత్హీనులగుదురు. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

తీతుకు 1:8 => అతిథి పిర్యుడును, సజజ్న పిర్యుడును సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, నీతిమంతుడును, 

పవితుర్డును, ఆశానిగర్హము గలవాడునై యుండి, 

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

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

ఆదికాండము 5:21 => హనోకు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి మెతూషెలను కనెను. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:23 => హనోకు దినములనిన్యు మూడువందల అరువదియైదేండుల్. 

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 
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ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

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

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

యిరిమ్యా 23:22 => వారు నా సభలో చేరినవారైనయెడల వారు నా మాటలు నా పర్జలకు 

తెలియజేతురు, దుష కిర్యలు చేయక వారు దురామ్రగ్మును విడిచిపెటుట్నటుల్ వారిని తిర్పిప్యుందురు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 
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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. 

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

మరియొకడు అతనిని సతయ్మునకు మళి ల్ంచినయెడల 

యాకోబు 5:20 => పాపిని వాని తపుప్మారగ్మునుండి మళి ల్ంచువాడు మరణమునుండి యొక 

ఆతమ్ను రకిష్ంచి అనేక పాపములను కపిప్వేయునని తాను తెలిసికొనవలెను. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

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

బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునటుల్ నా హృదయమునకు ఏకదృషిట్ కలుగజేయుము. 

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

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

సామెతలు 5:2 => అపుప్డు నీవు బుదిధ్కలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబటిట్ నీ పెదవులు మాటలాడును. 

సామెతలు 14:2 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు 

కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  
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యిరిమ్యా 2:8 => యెహోవా యెకక్డ ఉనాన్డని యాజకులడుగరు, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులు 

ననెన్రుగరు, ఏలికలును నామీద తిరుగుబాటు చేయుదురు. పర్వకత్లు బయలుపేరట పర్వచనములు 

చెపుప్దురు నిష పర్యోజనమైనవాటిని అనుసరింతురు 

మతత్యి 21:27 => అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో 

అదియు మీతో చెపప్ను. 

2 యోహాను 1:4 => తండిర్వలన మనము ఆజఞ్ను పొందిన పర్కారము నీ పిలల్లలో కొందరు 

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 

వచనము 10 

మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? ఈలాగుండగా 

ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను మనమెందుకు 

తృణీకరించుచునాన్ము? 

లేవీయకాండము 10:11 => యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్ విధులను 

మీరు వారికి బోధించుటకును ఇది మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:8 => హతయ్కు హతయ్కు వాయ్జెయ్మునకు వాయ్జెయ్మునకు దెబబ్కు దెబబ్కు 

నీ గార్మములలో వివాదములు పుటట్గా వీటి భేదము కనుగొనుటకు నీకు సాధయ్ముకానియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:9 => నీవు లేచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళి ల్ 

యాజకులైన లేవీయులను ఆ దినములలోనుండు నాయ్యాధిపతిని విచారింపవలెను. వారు దానికి 

తగిన తీరుప్ నీకు తెలియజెపుప్దురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:10 => యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున వారు నీకు తెలుపు 

తీరుప్చొపుప్న నీవు జరిగించి వారు నీకు తేటపరచు అనిన్టిచొపుప్న తీరుప్ తీరుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:11 => వారు నీకు తేటపరచు భావము చొపుప్నను వారు నీతో చెపుప్ 

తీరుప్ చొపుప్నను నీవు తీరచ్వలెను. వారు నీకు తెలుపు మాటనుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని నీవు 

తిరుగకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:5 => అపుప్డు యాజకులైన లేవీయులు దగగ్రకు రావలెను. 

యెహోవాను సేవించి యెహోవా నామమున దీవించుటకు ఆయన వారిని ఏరప్రచుకొనెను గనుక వారి 

నోటిమాటచేత పర్తి వివాదమును దెబబ్విషయమైన పర్తి వాయ్జెయ్మును విమరిశ్ంపబడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:8 => కుషఠ్రోగవిషయము యాజకులైన లేవీయులు మీకు బోధించు 

సమసత్మును చేయుటకు బహు జాగర్తత్గా ఉండుడి. నేను వారికాజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు మీరు 

జాగర్తత్గా నుండుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => షెమయా నెతనాయ్ జెబదాయ్ అశాహేలు షెమిరామోతు 

యెహోనాతాను అదోనీయా టోబీయా టోబదోనీయా అను లేవీయులను, యాజకులైన ఎలీషామాను 

యెహోరామును బంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:22 => యెహోవా సేవయందు మంచి నేరప్రులైన లేవీయులందరితో 

హిజిక్యా పీర్తిగా మాటలాడెను; వారు సమాధానబలులు అరిప్ంచుచు, తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా దేవుడని యొపుప్కొనుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

నెహెమాయ్ 8:2 => యాజకుడైన ఎజార్ యేడవ మాసము మొదటి దినమున చదువబడుదాని గర్హింప 

శకిత్గల సతరీ పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదుటను ఆ ధరమ్శాసత్రగర్ంథము తీసికొనివచిచ్ 

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 

నెహెమాయ్ 8:4 => అంతట శాసిత్యగు ఎజార్ ఆ పనికొరకు కఱఱ్తో చేయబడిన యొక పీఠముమీద 

నిలువబడెను; మరియు అతని దగగ్ర కుడిపారశ్వ్మందు మతిత్తాయ్ షెమ అనాయా ఊరియా హిలీక్యా 
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మయశేయా అనువారును, అతని యెడమ పారశ్వ్మందు పెదాయా మిషాయేలు మలీక్యా హాషుము 

హషబ్దాద్నా జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును నిలిచియుండిరి. 

నెహెమాయ్ 8:5 => అపుప్డు ఎజార్ అందరికంటె ఎతుత్గా నిలువబడి జనులందరును చూచుచుండగా 

గర్ంథమును విపెప్ను, విపప్గానే జనులందరు నిలువబడిరి. 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

నెహెమాయ్ 8:7 => జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు 

షబెబ్తై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజరాయ్ యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును 

ధరమ్శాసత్రముయొకక్ తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

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 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 

చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  

హగగ్యి 2:11 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు 

యాజకులయొదద్ ధరమ్శాసత్ర విచారణచేయుము. 

హగగ్యి 2:12 => ఒకడు పర్తిషిట్తమైన మాంసమును తన వసత్రపుచెంగున కటుట్కొని, తన చెంగుతో 

రొటెట్ నైనను వంటకమునైనను దార్కాష్రసమునైనను తైలమునైనను మరి ఏవిధమగు 
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భోజనపదారథ్మునైనను ముటిట్నయెడల, ఆ ముటిట్నది పర్తిషిఠ్తమగునా? యని యాజకులనడుగగా 

వారు కాదనిరి 

హగగ్యి 2:13 => శవమును ముటుట్టవలన ఒకడు అంటుపడి అటిట్వాటిలో దేనినైనను 

ముటిట్నయెడల తాను ముటిట్నది అపవితర్మగునా యని హగగ్యి మరలనడుగగా యాజకులు అది 

అపవితర్మగుననిరి. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

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. 

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?  

యెషయా 44:26 => నేనే నా సేవకుని మాట రూఢిపరచువాడను నా దూతల ఆలోచన 

నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్ అవి 

కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను బాగుచేయువాడను నేనే.  

హగగ్యి 1:13 => అపుప్డు యెహోవా దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియజేసిన వారత్నుబటిట్ 

జనులకు పర్కటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 13:20 => నేనెవని పంపుదునో వాని చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనువాడగును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనువాడగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 
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యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

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. 

లేవీయకాండము 13:2 => ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని 

యుండి వాని దేహచరమ్మందు కుషుఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను 

యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:9 => నీవు లేచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళి ల్ 

యాజకులైన లేవీయులను ఆ దినములలోనుండు నాయ్యాధిపతిని విచారింపవలెను. వారు దానికి 

తగిన తీరుప్ నీకు తెలియజెపుప్దురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:17 => ఆ వివాదముగల ఇదద్రు మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని, 

అనగా ఆ కాలములోనునన్ యాజకుల యెదుటను నాయ్యాధిపతుల యెదుటను నిలువవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:14 => అపుప్డు లేవీయులు యెహోవాకు హేయముగా శిలిప్చేతులతో  

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:9 => మోషే ఈ ధరమ్శాసత్రమును వార్సి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులైన లేవీయులకును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరికిని దానినపప్గించి 

1 సమూయేలు 14:36 => అంతట మనము రాతిర్యందు ఫిలిషీత్యులను తరిమి తెలల్వారువరకు 

వారిని కలతపెటిట్, శేషించువాడొకడును లేకుండ చేతము రండి అని సౌలు ఆజఞ్ ఇయయ్గా జనులు నీ 

దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది చేయుమనిరి. అంతట సౌలు యాజకుడు ఇకక్డనే యునాన్డు, దేవుని యొదద్ 

విచారణ చేయుదము రండని చెపిప్ 

2 రాజులు 16:11 => కాబటిట్ యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు దమసుక్పటట్ణము నుండి 

పంపిన మచుచ్నకు సమమైన యొక బలిపీఠమును కటిట్ంచి, రాజైన ఆహాజు దమసుక్నుండి తిరిగి 

రాకమునుపే సిదధ్పరచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని 

విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => నిజమైన దేవుడైనను ఉపదేశముచేయు యాజకులైనను, 

ధరమ్శాసత్రమైనను చాలా దినములు ఇశార్యేలీయులకు లేకుండపోవును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:4 => మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ యాజకులును 

లేవీయులును ధైరయ్ము వహించి తమ పని జరుపుకొనునటుల్ ఎవరి భాగములను వారికి 

ఇయయ్వలసినదని యెరూషలేములో కాపురమునన్ జనులకు అతడు ఆజాఞ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 

మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 

నెహెమాయ్ 8:7 => జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు 

షబెబ్తై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజరాయ్ యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును 

ధరమ్శాసత్రముయొకక్ తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

సామెతలు 5:2 => అపుప్డు నీవు బుదిధ్కలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబటిట్ నీ పెదవులు మాటలాడును. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

పర్సంగి 5:6 => నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచునంత పని నీ నోటివలన జరుగనియయ్కుము; అది 

పొరపాటుచేత జరిగెనని దూత యెదుట చెపప్కుము; నీ మాటలవలన దేవునికి కోపము పుటిట్ంచి నీవేల 

నీ కషట్మును వయ్రథ్పరచుకొనెదవు? 
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యిరిమ్యా 5:5 => ఘనులైనవారియొదద్కు పోయెదను వారితో మాటలాడెదను, వారు యెహోవా 

మారగ్మును, తమ దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరిగినవారై యుందురుగదా అని నేననుకొంటిని. అయితే 

ఒకడును తపప్కుండ వారు కాడిని విరిచినవారుగాను కటల్ను తెంపుకొనినవారుగాను ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 8:1 => ఆరవ సంవతస్రము ఆరవ నెల అయిదవ దినమున నేను నా యింట 

కూరుచ్నియుండగాను యూదా పెదద్లు నా యెదుట కూరుచ్ండియుండగాను పర్భువైన యెహోవా 

హసత్ము నామీదికి వచెచ్ను. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

జెకరాయ్ 7:3 => యెహోవాను శాంతిపరచుటకై మందిరమునొదద్నునన్ యాజకులను పర్వకత్లను 

మనవి చేయగా 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసు త్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:2 => శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును మోషే పీఠమందు కూరుచ్ండువారు 

మారుక్ 11:33 => గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను 

మీతో చెపప్ననెను. 

లూకా 11:52 => అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మీరు జాఞ్నమను తాళపుచెవిని ఎతిత్కొనిపోతిరి; 

మీరును లోపల పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని అడడ్గింతురని చెపెప్ను. 

లూకా 20:7 => అది ఎకక్డనుండి కలిగినదో మాకు తెలియదని ఆయనకు ఉతత్రమిచిచ్రి. 
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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 

వచనము 11 

యూదావారు దోర్హులైరి, ఇశార్యేలీయులమధయ్ యెరూషలేములోనే హేయకిర్యలు జరుగుచునన్వి; 

యూదావారు యెహోవాకు పిర్యమైన పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి అనయ్దేవత పిలల్లను పెండిల్ 

చేసికొనిరి. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 119:102 => నీవు నాకు బోధించితివి గనుక నీ నాయ్యవిధులనుండి నేను 

తొలగకయునాన్ను.  

యెషయా 30:11 => అడడ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

యెషయా 59:13 => తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని 

వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు 

హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు పలుకుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి.  

యిరిమ్యా 17:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నరులను ఆశర్యించి శరీరులను 

తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొనువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

యిరిమ్యా 17:13 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యమా, యెహోవా, నినున్ విసరిజ్ంచి వారందరు 

సిగుగ్నొందుదురు. నాయెడల దోర్హము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను 

విసరిజ్ంచియునాన్రు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వార్యబడినవారుగా ఉందురు. 
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యెహెజేక్లు 44:10 => మరియు ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగర్హములను 

అనుసరింపగా, వారితోకూడ ననున్ విసరిజ్ంచిన లేవీయులు తమ దోషమును భరించుదురు. 

దానియేలు 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 సమూయేలు 2:17 => అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయుటయందు 

అసహయ్పడుటకు ఆ యౌవనులు కారణమైరి, గనుక వారి పాపము యెహోవా సనిన్ధిని బహు 

గొపప్దాయెను. 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

యెషయా 9:16 => ఈ జనుల నాయకులు తోర్వ తపిప్ంచువారు వారిని వెంబడించువారు వారిచేత 

మింగివేయబడుదురు. 
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యిరిమ్యా 18:15 => అయితే నా పర్జలు ననున్ మరిచియునాన్రు, మాయకు ధూపము 

వేయుచునాన్రు, మెరకచేయబడని దారిలో తాము నడువవలెనని పురాతన మారగ్ములైన తోర్వలలో 

తముమ్ను తాము తొటిర్లల్ చేసికొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 23:11 => పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును అపవితుర్లు; నా మందిరములో వారి 

చెడుతనము నాకు కనబడెను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:12 => వారి దండన సంవతస్రమున వారి మీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచునాన్ను గనుక 

గాఢాంధకారములో నడుచువానికి జారుడు నేలవలె వారి మారగ్ముండును; దానిలో వారు తరుమబడి 

పడిపోయెదరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:13 => షోమోర్ను పర్వకత్లు అవివేక కిర్యలు చేయగా చూచితిని; వారు బయలు 

పేరట పర్వచనము చెపిప్ నా జనమైన ఇశార్యేలును తోర్వ తపిప్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యిరిమ్యా 23:15 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

సెలవిచుచ్నదేమనగా యెరూషలేము పర్వకత్ల అపవితర్త దేశమంతట వాయ్పించెను గనుక తినుటకు 

మాచిపతిర్యు తార్గుటకు చేదునీళుల్ను నేను వారి కిచుచ్చునాన్ను. 

మతత్యి 15:2 => నీ శిషుయ్లు చేతులు కడుగుకొనకుండ భోజనము చేయుచునాన్రే, 

వారెందునిమితత్ము పెదద్ల పారంపరాయ్చారమును అతికర్మించుచునాన్రని అడిగిరి 

మతత్యి 15:3 => అందుకాయన మీరును మీపారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని ఆజఞ్ను ఎందుకు 

అతికర్మించుచునాన్రు? 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 
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మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

లూకా 11:45 => అపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు బోధకుడా, యీలాగు చెపిప్ మముమ్ను కూడ 

నిందించుచునాన్వని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 11:46 => ఆయన అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మోయశకయ్ము కాని బరువులను మీరు 

మనుషుయ్లమీద మోపుదురు గాని మీరు ఒక వేర్లితోనైనను ఆ బరువులను ముటట్రు. 

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? 

రోమీయులకు 2:24 => వార్యబడిన పర్కారము మిముమ్నుబటిట్యేగదా దేవుని నామము అనయ్జనుల 

మధయ్ను దూషింపబడుచునన్ది? 

రోమీయులకు 14:21 => మాంసము తినుటగాని, దార్కాష్రసము తార్గుటగాని, నీ సహోదరునికడడ్ము 

కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది. 

మలాకీ 2:5 => నేను చేసిన నిబంధన వారి జీవమునకును సమాధానమునకును కారణమాయెను; 

భయభకుత్లు పుటిట్ంచుటకై నేను వాటిని వారికిచిచ్తిని గనుక వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి, నా 

నామము విషయములో భయము గలవారై 
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మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

లేవీయకాండము 21:15 => యెహోవా అను నేను అతని పరిశుదధ్పరచువాడను గనుక అతడు తన 

పర్జలలో తన సంతానమును అపవితర్పరచకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

నెహెమాయ్ 13:29 => నా దేవా, వారు యాజకధరమ్మును, యాజకధరమ్పు నిబంధనను, లేవీయుల 

నిబంధనను అపవితర్పరచిరి గనుక వారిని జాఞ్పకముంచకొనుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:11 => వారు నీకు తేటపరచు భావము చొపుప్నను వారు నీతో చెపుప్ 

తీరుప్ చొపుప్నను నీవు తీరచ్వలెను. వారు నీకు తెలుపు మాటనుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని నీవు 

తిరుగకూడదు. 

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

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

2 రాజులు 23:9 => అయినపప్టికి ఆ ఉనన్త సథ్లములమీద నియమింపబడిన యాజకులు 

యెరూషలేమందునన్ యెహోవా బలిపీఠమునొదద్కు రాక తమ సహోదరులయొదద్ పులుసులేని 

ఆహారము భకిష్ంచువారు. 

ఎజార్ 10:18 => యాజకుల వంశములో అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొని యునన్టుల్ కనబడినవారు 

ఎవరనగా యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవ వంశములోను, అతని సహోదరులలోను 

మయశేయాయు, ఎలీయెజెరును, యారీబును గెదలాయ్యును. 

కీరత్నలు 73:15 => ఈలాగు ముచచ్టింతునని నేననుకొనినయెడల నేను నీ కుమారుల వంశమును 

మోసపుచిచ్నవాడ నగుదును. 

కీరత్నలు 119:126 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేసియునాన్రు యెహోవా తన కిర్య 

జరిగించుటకు ఇదే సమయము. 
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సామెతలు 12:8 => ఒకొక్కక్ మనుషుయ్డు తన వివేకము కొలది పొగడబడును కుటిలచితుత్డు 

తృణీకరింపబడును. 

యెహెజేక్లు 22:26 => దాని యాజకులు నా ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించుదురు, నాకు 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను అపవితర్పరచుదురు, పర్తిషిఠ్తమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని 

భేదమెంచరు, పవితర్మేదో అపవితర్మేదో తెలిసికొనుటకు జనులకు నేరప్రు, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధయ్ నేను దూషింపబడుచునాన్ను. 

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

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

భరించుదురు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్.  

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

జెఫనాయ్ 3:4 => దాని పర్వకత్లు గపాప్లు కొటుట్వారు, విశావ్సఘాతకులు; దాని యాజకులు 

ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించి పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను అపవితర్పరతురు. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 
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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 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

మారుక్ 11:33 => గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను 

మీతో చెపప్ననెను. 

వచనము 12 

యాకోబు సంతతివారి డేరాలలోనుండి మేలొక్లుపు వారిని, పలుకువారిని, సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయువారిని యెహోవా నిరూమ్లము చేయును. 

మలాకీ 2:3 => మిముమ్నుబటిట్ వితత్నములు చెరిపివేతును, మీ ముఖములమీద పేడవేతును, 

పండుగలలో మీరరిప్ంచిన పశువులపేడ వేతును, పేడ ఊడిచ్వేసిన సథ్లమునకు మీరు 

ఊడిచ్వేయబడుదురు 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

Page  of 163 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

మీకా 3:6 => మీకు దరశ్నము కలుగకుండ రాతిర్ కముమ్ను, సోదె చెపప్కుండ మీకు చీకటి కలుగును; 

ఇటిట్ పర్వకత్లకు సూరుయ్డు కనబడకుండ అసత్మించును, పగలు చీకటిపడును 

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

పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండుట చూచి నోరు మూసికొందురు. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

యిరిమ్యా 28:15 => అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా పర్వకత్యైన హననాయ్తో ఇటల్నెను హననాయ్ 

వినుము; యెహోవా నినున్ పంపలేదు, ఈ పర్జలను అబదధ్మును ఆశర్యింపజేయుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 28:16 => కాగా యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు భూమిమీద నుండి నేను నినున్ 

కొటిట్వేయుచునాన్ను, యెహోవా మీద తిరుగుబాటుచేయుటకై నీవు జనులను పేర్రేపించితివి గనుక ఈ 

సంవతస్రము నీవు మరణమౌదువు అని చెపెప్ను.  

యిరిమ్యా 29:20 => నేను యెరూషలేములోనుండి బబులోనునకు చెరగొనిపోయిన వారలారా, 

మీరందరు యెహోవా ఆజఞ్ను ఆలకించుడి. 

యిరిమ్యా 29:21 => నా నామమునుబటిట్ మీకు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు కోలాయా 

కుమారుడైన అహాబును గూరిచ్యు, మయశేయా కుమారుడైన సిదిక్యాను గూరిచ్యు, ఇశార్యేలు 

దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  
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యిరిమ్యా 29:22 => ఆలకించుడి, వారు ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రగ్ము జరిగించుచు, తమ 

పొరుగువారి భారయ్లతో వయ్భిచరించుచు, నేను వారి కాజాఞ్పింపని అబదధ్పు మాటలను నా 

నామమునుబటిట్ పర్కటించుచు వచిచ్రి, నేనే యీ సంగతిని తెలిసికొనినవాడనై సాకిష్గానునాన్ను. కాగా 

బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరుచేతికి వారిని అపప్గించుచునాన్ను, మీరు చూచుచుండగా అతడు వారిని 

హతము చేయును; 

యిరిమ్యా 29:31 => చెరలోనునన్ వారికందరికి నీవు పంపవలసిన వరత్మానమేమనగా యెహోవా 

నెహెలామీయుడైన షెమయానుగూరిచ్ యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను అతని పంపకపోయినను 

షెమయా మీకు పర్వచింపుచు అబదధ్పు మాటలను నముమ్నటుల్ చేసెను గనుక యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 29:32 => నెహెలామీయుడైన షెమయా యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుదమని 

చాటించెను గనుక అతనిని అతని సంతానమును నేను శికిష్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులలో 

కాపురముండువాడొకడును అతనికి మిగిలియుండడు, నా పర్జలకు నేను చేయు మేలును అతడు 

చూడడు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 
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యెహెజేక్లు 13:16 => యెరూషలేమునకు సమాధానము లేకపోయినను ఆ పూత పూయువారు 

సమాధానారథ్మైన దరశ్నములు కనుచు పర్వచించువారు ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లే; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 13:21 => మనుషుయ్లను వేటాడుటకై మీరు కుటుట్ గుడడ్లకు నేను విరోధినై వారిని 

విడిపించెదను, మీ కౌగిటిలోనుండి వారిని ఊడబెరికి, మీరు వేటాడు మనుషుయ్లను నేను విడిపించి 

తపిప్ంచుకొననిచెచ్దను.  

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:14 => అపుప్డాయన జనసమూహమును మరల తనయొదద్కు పిలిచి మీరందరు నా మాట 

విని గర్హించుడి. 

లూకా 20:45 => పర్జలందరు వినుచుండగా ఆయన ఇటల్నెను శాసు త్ర్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. 

వారు నిలువుటంగీలు ధరించుకొని తిరుగగోరుచు 

లూకా 20:46 => సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, 

విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుదురు. 

లూకా 20:47 => వారు విధవరాండర్ యిండల్ను దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

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 5:27 => వయ్భిచారము చేయవదద్ని చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రుగదా; 
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మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

మతత్యి 5:33 => మరియు నీవు అపర్మాణము చేయక నీ పర్మాణములను పర్భువునకు 

చెలిల్ంపవలెనని పూరివ్కులతో చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా, 

మతత్యి 5:34 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఎంతమాతర్ము ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్; ఆకాశము 

తోడనవదుద్; అది దేవుని సింహాసనము, భూమి తోడనవదుద్, 

మతత్యి 5:35 => అది ఆయన పాదపీఠము, యెరూషలేము తోడనవదుద్; అది మహారాజు పటట్ణము 

మతత్యి 5:36 => నీ తల తోడని ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్, నీవు ఒక వెండుర్కనైనను తెలుపుగా గాని 

నలుపుగా గాని చేయలేవు. 

మతత్యి 5:37 => మీ మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అని యుండవలెను; వీటికి 

మించునది దుషుట్నినుండి పుటుట్నది. 

మతత్యి 5:43 => నీ పొరుగువాని పేర్మించి, నీ శతుర్వును దేవ్షించుమని చెపప్బడిన మాట మీరు 

వినాన్రు గదా; 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

మతత్యి 19:17 => అందుకాయన మంచి కారయ్మునుగూరిచ్ ననెన్ందుకు అడుగుచునాన్వు? 

మంచివాడొకక్డే. నీవు జీవములో పర్వేశింపగోరినయెడల ఆజఞ్లను గైకొనుమని చెపెప్ను. అతడు ఏ 

ఆజఞ్లని ఆయనను అడుగగ 

మతత్యి 19:18 => యేసు నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్ సాక్షయ్ము 

పలుకవదుద్, తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము, 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 
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మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మారుక్ 7:8 => మీరు దేవుని ఆజఞ్ను విడిచిపెటిట్, మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును గైకొనుచునాన్రు. 

మారుక్ 7:9 => మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపరాయ్చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజఞ్ను 

బొతిత్గా నిరాకరించుదురు. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 
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మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  

మారుక్ 7:12 => తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 

లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

రోమీయులకు 7:7 => కాబటిట్ యేమందుము? ధరమ్శాసత్రము పాపమాయెనా? అటల్నరాదు. 

ధరమ్శాసత్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవదద్ని ధరమ్శాసత్రము 

చెపప్నియెడల దురాశయన ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును.  

రోమీయులకు 7:8 => అయితే పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని సకలవిధమైన దురాశలను 

నాయందు పుటిట్ంచెను. ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము మృతము. 

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

రోమీయులకు 7:10 => అపుప్డు జీవారథ్మైన ఆజఞ్ నాకు మరణారథ్మైనటుట్ కనబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 
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గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:11 => వారు నీకు తేటపరచు భావము చొపుప్నను వారు నీతో చెపుప్ 

తీరుప్ చొపుప్నను నీవు తీరచ్వలెను. వారు నీకు తెలుపు మాటనుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని నీవు 

తిరుగకూడదు. 

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

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

2 రాజులు 23:9 => అయినపప్టికి ఆ ఉనన్త సథ్లములమీద నియమింపబడిన యాజకులు 

యెరూషలేమందునన్ యెహోవా బలిపీఠమునొదద్కు రాక తమ సహోదరులయొదద్ పులుసులేని 

ఆహారము భకిష్ంచువారు. 

ఎజార్ 10:18 => యాజకుల వంశములో అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొని యునన్టుల్ కనబడినవారు 

ఎవరనగా యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవ వంశములోను, అతని సహోదరులలోను 

మయశేయాయు, ఎలీయెజెరును, యారీబును గెదలాయ్యును. 

యోబు 13:8 => ఆయనయెడల మీరు పక్షపాతము చూపుదురా? దేవుని పక్షమున మీరు 

వాదింతురా? 

సామెతలు 6:35 => పార్యశిచ్తత్మేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్షయ్పెటట్డు ఎంత గొపప్ 

బహుమానములు నీవిచిచ్నను వాడు ఒపుప్కొనడు. 

సామెతలు 12:8 => ఒకొక్కక్ మనుషుయ్డు తన వివేకము కొలది పొగడబడును కుటిలచితుత్డు 

తృణీకరింపబడును. 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

విలాపవాకయ్ములు 2:6 => ఒకడు తోటను కొటిట్వేయునటుల్ తన ఆవరణమును ఆయన కూర్రముగా 

కొటిట్వేసియునాన్డు తన సమాజసథ్లమును నాశనము చేసియునాన్డు యెహోవా సీయోనులో 
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నియామకకాలము విశార్ంతిదినము మరువబడునటుల్ చేసియునాన్డు కోపావేశుడై రాజును యాజకుని 

తోర్సివేసియునాన్డు. 

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

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

భరించుదురు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్.  

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

హోషేయ 4:7 => తమకు కలిమి కలిగిన కొలది వారు నాయెడల అధికపాపము చేసిరి గనుక వారి 

ఘనతను నీచసిథ్తికి మారుచ్దును. 

నహూము 3:6 => పదిమంది యెదుట నీమీద మాలినయ్ము వేసి నినున్ అవమానపరచెదను. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

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 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

లూకా 15:15 => వెళి ల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 
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1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

యాకోబు 2:4 => మీ మనసుస్లలో భేదములు పెటుట్కొని మీరు దురాలోచనతో విమరశ్ 

చేసినవారగుదురు కారా? 

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

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

వచనము 13 

మరియు రెండవసారి మీరాలాగుననే చేయుదురు; యెహోవా బలిపీఠమును మీరు ఏడుప్తోను కనీన్ళల్ 

తోను రోదనముతోను తడుపుదురు. కాబటిట్ ఆయన మీ నైవేదయ్మును అంగీకరింపకయు, తనకు 

అనుకూలము కాని అరప్ణలను మీచేత తీసికొనకయు నునాన్డు. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 

యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  
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యెషయా 63:16 => మాకు తండిర్వి నీవే, అబార్హాము మముమ్ నెరుగకపోయినను ఇశార్యేలు 

మముమ్ను అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండిర్వి అనాదికాలమునుండి మా 

విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.  

యెషయా 64:8 => యెహోవా, నీవే మాకు తండిర్వి మేము జిగటమనున్ నీవు మాకు కుమమ్రివాడవు 

మేమందరము నీ చేతిపనియై యునాన్ము. 

యెహెజేక్లు 33:24 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలు దేశములో పాడైపోయిన ఆ యా చోటల్ను 

కాపురమునన్వారు అబార్హాము ఒంటరియై యీ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా పొందెను గదా; అనేకులమైన 

మనకును ఈ దేశము సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్బడదా అని అనుకొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

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

తండిర్యైన  

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 8:39 => అందుకు వారు ఆయనతో మా తండిర్ అబార్హామనిరి; యేసు మీరు అబార్హాము 

పిలల్లైతే అబార్హాము చేసిన కిర్యలు చేతురు. 

యోహాను 8:53 => మన తండిర్యైన అబార్హాము చనిపోయెను గదా; నీవతనికంటె గొపప్వాడవా? 

పర్వకత్లును చనిపోయిరి; నినున్ నీవెవడవని చెపుప్కొనుచునాన్వని ఆయన నడిగిరి. 

యోహాను 8:56 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము నా దినము చూతునని మిగుల ఆనందించెను; అది 

చూచి సంతోషించెను అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 
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రోమీయులకు 4:1 => కాబటిట్ శరీరము విషయమై మన మూలపురుషుడగు అబార్హామునకేమి 

దొరికెనని అందుము. 

రోమీయులకు 9:10 => అంతేకాదు; రిబాక్ మన తండిర్యైన ఇసాస్కు అను ఒకనివలన 

గరభ్వతియైనపుప్డు, 

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. 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

కీరత్నలు 100:3 => యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుటిట్ంచెను మనము 

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యెషయా 43:7 => నా మహిమ నిమితత్ము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెటట్బడిన 

వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే. 

యెషయా 43:15 => యెహోవానగు నేనే మీకు పరిశుదధ్ దేవుడను ఇశార్యేలు సృషిట్కరత్నగు నేనే 

మీకు రాజును. 
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యెషయా 44:2 => నినున్ సృషిట్ంచి గరభ్ములో నినున్ నిరిమ్ంచి నీకు సహాయము చేయువాడైన 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా సేవకుడవగు యాకోబూ, నేను ఏరప్రచుకొనిన 

యెషూరూనూ, భయపడకుము. 

యోహాను 8:41 => మీరు మీ తండిర్ కిర్యలే చేయుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను; అందుకు వారు 

మేము వయ్భిచారమువలన పుటిట్నవారము కాము, దేవుడొకక్డే మాకు తండిర్ అని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

మలాకీ 2:11 => యూదావారు దోర్హులైరి, ఇశార్యేలీయులమధయ్ యెరూషలేములోనే 

హేయకిర్యలు జరుగుచునన్వి; యూదావారు యెహోవాకు పిర్యమైన పరిశుదధ్సథ్లమును 

అపవితర్పరచి అనయ్దేవత పిలల్లను పెండిల్ చేసికొనిరి. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 
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మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

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

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

ఇపుప్డే జనులు కలవరపడుచునాన్రు. 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:26 => మరునాడు ఇదద్రు పోటాల్డుచుండగా అతడు వారిని చూచి 

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:6 => అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, మరి 

అవిశావ్సుల యెదుటనే వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:8 => అయితే మీరే అనాయ్యము చేయుచునాన్రు, అపహరించుచునాన్రు, మీ 

సహోదరులకే యీలాగు చేయుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

మలాకీ 2:11 => యూదావారు దోర్హులైరి, ఇశార్యేలీయులమధయ్ యెరూషలేములోనే 

హేయకిర్యలు జరుగుచునన్వి; యూదావారు యెహోవాకు పిర్యమైన పరిశుదధ్సథ్లమును 

అపవితర్పరచి అనయ్దేవత పిలల్లను పెండిల్ చేసికొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 34:10 => అందుకు ఆయన ఇదిగో నేను ఒక నిబంధన చేయుచునాన్ను; 

భూమిమీద ఎకక్డనైనను ఏ జనములోనైనను చేయబడని అదుభ్తములు నీ పర్జలందరియెదుట 

చేసెదను. నీవు ఏ పర్జల నడుమనునాన్వో ఆ పర్జలందరును యెహోవా కారయ్మును చూచెదరు నేను 

నీయెడల చేయబోవునది భయంకరమైనది 

నిరగ్మకాండము 34:11 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుదాని ననుసరించి నడువుము. ఇదిగో నేను 

అమోరీయులను కనానీయులను హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను నీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. 

నిరగ్మకాండము 34:12 => నీవు ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వో ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన 

చేసికొనకుండ జాగర్తత్పడుము. ఒకవేళ అది నీకు ఉరి కావచుచ్ను. 
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నిరగ్మకాండము 34:13 => కాబటిట్ మీరు వారి బలిపీఠములను పడగొటిట్ వారి బొమమ్లను 

పగులగొటిట్ వారి దేవతా సత్ంభములను పడగొటట్వలెను. 

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

రోషము గల యెహోవా; ఆయన రోషము గల దేవుడు.  

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. 

నిరగ్మకాండము 34:16 => మరియు నీవు నీ కుమారులకొరకు వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనునెడల 

వారి కుమారెత్లు తమ దేవతలతో వయ్భిచరించి నీ కుమారులను తమ దేవతలతో వయ్భిచరింప 

చేయుదురేమో. 

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

హతుత్కొని వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 

యెహోషువ 23:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యెదుటనుండి యీ జనములను కొటిట్వేయుట 

మానును. మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ మీరు నశించువరకు 

వారు మీకు ఉరిగాను బోనుగాను మీ పర్కక్లమీద కొరడాలుగాను మీ కనున్లలో ముళుల్గాను ఉందురు. 

యెహోషువ 23:14 => ఇదిగో నేడు నేను సరవ్లోకుల మారగ్మున వెళుల్చునాన్ను. మీ దేవుడైన 

యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచిచ్న మంచి మాటలనిన్టిలో ఒకక్టియైనను తపిప్యుండలేదని మీరు 

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుదురు; అవి అనిన్యు మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒకక్టియైనను 

తపిప్యుండలేదు. 

యెహోషువ 23:15 => అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెపిప్న మేలంతయు మీకు కలిగిన 

పర్కారము మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ ఆయన మిముమ్ 

నశింపజేయువరకు యెహోవా మీ మీదికి కీడంతయు రాజేయును. 

Page  of 178 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

యెహోషువ 23:16 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు నియమించిన ఆయన నిబంధనను మీరి 

యితర దేవతలను పూజించి వాటికి నమసక్రించినయెడల యెహోవా కోపము మీ మీద మండును 

గనుక ఆయన మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో నుండకుండ మీరు శీఘర్ముగా నశించిపోవుదురు. 

ఎజార్ 9:11 => వారు మీరు సవ్తంతిర్ంచుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల అపవితర్తచేతను వారు 

చేయు అసహయ్మైన వాటిచేతను అపవితర్మాయెను, వారు జరిగించిన అసహయ్మైన వాటిచేత ఆ దేశము 

నలుదికుక్ల నిండినదాయెను. 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 

ఎజార్ 9:13 => అయితే మా దుషిర్క్యలనుబటిట్యు మా గొపప్ అపరాధములనుబటిట్యు ఈ 

శర్మలనిన్యు మామీదికి వచిచ్న తరువాత, మా దేవుడవైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన శిక్షలో 

కొంచెమే మామీద ఉంచి, మాకు ఈ విధముగా విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజఞ్లను మీరి 

ఎజార్ 9:14 => ఈ అసహయ్ కారయ్ములను జరిగించిన జనులతో సంబంధములు చేసికొనినయెడల, 

మేము నాశనమగు వరకు శేషమైనను లేకుండునటుల్ను, తపిప్ంచుకొనుటకు సాధనమైనను 

లేకుండునటుల్ను, నీవు కోపపడుదువు గదా. 

ఎజార్ 10:2 => ఏలాము కుమారులలో నొకడగు యెహీయేలు కుమారుడైన షెకనాయ్ ఎజార్తో ఇటల్నెను 

మేము దేశమందుండు అనయ్జనములలోని సతరీలను పెండిల్చేసికొని మా దేవుని దృషిట్కి పాపము చేసితివిు; 

అయితే ఈ విషయములో ఇశార్యేలీయులు తమ నడవడి దిదుద్కొందురను నిరీక్షణ కదుద్. 

ఎజార్ 10:3 => కాబటిట్ యీ పని ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా జరుగునటుల్ ఏలినవాడవైన నీ 

యోచననుబటిట్యు, దైవాజఞ్కు భయపడువారి యోచననుబటిట్యు, ఈ భారయ్లను వారికి పుటిట్నవారిని 

వెలివేయించెదమని మన దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 

నెహెమాయ్ 13:29 => నా దేవా, వారు యాజకధరమ్మును, యాజకధరమ్పు నిబంధనను, లేవీయుల 

నిబంధనను అపవితర్పరచిరి గనుక వారిని జాఞ్పకముంచకొనుము. 
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ఆదికాండము 27:35 => అతడు నీ సహోదరుడు కపటోపాయముతో వచిచ్ నీకు రావలసిన దీవెన 

తీసికొనిపోయెను. 

మలాకీ 2:12 => యాకోబు సంతతివారి డేరాలలోనుండి మేలొక్లుపు వారిని, పలుకువారిని, 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయువారిని యెహోవా నిరూమ్లము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

వచనము 14 

అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ 

భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన నిబంధనకు పాతుర్రాలు 

గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

లేవీయకాండము 18:24 => వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 

లేవీయకాండము 18:25 => ఆ దేశము అపవితర్త కలది గనుక నేను దానిమీద దాని దోషశిక్షను 

మోపుచునాన్ను. ఆ దేశమందు కాపురమునన్ వారిని వెళల్గర్కిక్వేయుచునన్ది. 

లేవీయకాండము 18:26 => కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన 

పర్కారము మీ అపవితర్తనుబటిట్ మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  

లేవీయకాండము 18:27 => అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో నివసించు పరదేశియేగాని యీ హేయ 

కిర్యలనిన్టిలో దేనిని చేయక,  

లేవీయకాండము 18:28 => యీ నా కటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 18:29 => ఎవరు అటిట్ హేయ కిర్యలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు 

పర్జలలొనుండి కొటిట్వేయబడుదురు. 
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లేవీయకాండము 18:30 => కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన 

ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను మీకు 

విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

యెహెజేక్లు 18:13 => అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుటయు, లాభము చేపటుట్టయు ఈ మొదలగు 

కిర్యలు చేసినయెడల వాడు బర్దుకునా? బర్దుకడు, ఈ హేయకిర్యలనిన్ చేసెను గనుక అవశయ్ముగా 

వానికి మరణశిక్ష విధింపబడును, వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాదియగును. 

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

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

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

లేవీయకాండము 20:26 => మీరు నాకు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. యెహోవా అను నేను 

పరిశుదుధ్డను. మీరు నావారైయుండునటుల్ అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచితిని. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 7:3 => నీవు వారితో వియయ్మందకూడదు, వాని కుమారునికి నీ 

కుమారెత్నియయ్కూడదు, నీ కుమారునికి వాని కుమారెత్ను పుచుచ్కొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:4 => ననున్ అనుసరింపకుండ ఇతర దేవతలను పూజించునటుల్ నీ 

కుమారుని వారు మళి ల్ంచుదురు, అందునుబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ నీమీద రగులుకొని ఆయన నినున్ 

తవ్రగా నశింపజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:5 => కావున మీరు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారి బలిపీఠములను 

పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ వారి దేవతాసత్ంభములను నరికివేసి వారి పర్తిమలను 

అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:6 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనము, నీ దేవుడైన 

యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ ఎకుక్వగా ఎంచి, నినున్ తనకు 

సవ్కీయజనముగా ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 

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

సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై వచుచ్ను మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

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

బలిమాంసమును భుజించిరి. 

కీరత్నలు 106:34 => యెహోవా వారికి ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అనయ్జనులను నాశనము 

చేయకపోయిరి. 

కీరత్నలు 106:35 => అనయ్జనులతో సహవాసము చేసి వారి కిర్యలు నేరుచ్కొనిరి. 

కీరత్నలు 106:36 => వారి విగర్హములకు పూజచేసిరి అవి వారికి ఉరి ఆయెను. 

కీరత్నలు 106:37 => మరియు వారు తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను దయయ్ములకు బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

కీరత్నలు 106:38 => నిరపరాధ రకత్ము, అనగా తమ కుమారుల రకత్ము తమ కుమారెత్ల రకత్ము 

ఒలికించిరి కనాను దేశపువారి బొమమ్లకు వారిని బలిగా అరిప్ంచిరి ఆ రకత్మువలన దేశము 

అపవితర్మాయెను  

కీరత్నలు 106:39 => తమ కిర్యలవలన వారు అపవితుర్లైరి తమ నడవడిలో వయ్భిచరించినవారైరి. 

యిరిమ్యా 2:3 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనమును, ఆయన రాబడికి పర్థమ 

ఫలమును ఆయెను, అతని లయపరచువారందరు శిక్షకు పాతుర్లైరి, వారికి కీడు సంభవించును; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:7 => దాని ఫలములను శేర్షఠ్పదారథ్ములను తినునటుల్ నేను ఫలవంతమైన 

దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంపగా మీరు పర్వేశించి, నా దేశమును అపవితర్పరచి నా సాయ్సథ్య్మును 

హేయమైనదిగా చేసితిరి. 

యిరిమ్యా 2:8 => యెహోవా యెకక్డ ఉనాన్డని యాజకులడుగరు, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులు 

ననెన్రుగరు, ఏలికలును నామీద తిరుగుబాటు చేయుదురు. పర్వకత్లు బయలుపేరట పర్వచనములు 

చెపుప్దురు నిష పర్యోజనమైనవాటిని అనుసరింతురు 

యిరిమ్యా 2:21 => శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలిల్వంటి దానిగా నేను నినున్ నాటితిని; కేవలము నికక్మైన 

వితత్నమువలని చెటుట్వంటి దానిగా నినున్ నాటితిని; నాకు జాతిహీనపు దార్కాష్వలిల్వలె నీ వెటుల్ 

భర్షట్సంతానమైతివి? 
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యిరిమ్యా 2:22 => నీవు కాష్రముతో కడుగుకొనినను విసాత్రమైన సబుబ్ రాచుకొనినను నీ దోషము 

మరకవలె నాకు కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 6:1 => నరులు భూమిమీద విసత్రింపనారంభించిన తరువాత కుమారెత్లు వారికి 

పుటిట్నపుప్డు 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:6 => పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు ఎబూసీయులను జనులమధయ్ నివసించుచు 

వారి కుమారెత్లను పెండిల్చేసికొనుచు, వారి కుమారులకు తమ కుమారెత్లనిచుచ్చు, వారి దేవతలను 

పూజించుచు వచిచ్రి 

1 రాజులు 11:1 => మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు 

అను జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము 

చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది 

పరసతరీలను మోహించి 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 11:3 => అతనికి ఏడు వందలమంది రాజకుమారెత్లైన భారయ్లును మూడువందల మంది 

ఉపపతున్లును కలిగియుండిరి; అతని భారయ్లు అతని హృదయమును తిర్పిప్వేసిరి. 

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

అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచెను. 

1 రాజులు 11:6 => ఈ పర్కారము సొలొమోను యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచి తన తండిర్యైన 

దావీదు అనుసరించినటుల్ యథారథ్హృదయముతో యెహోవాను అనుసరింపలేదు. 
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1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 11:8 => తమ దేవతలకు ధూపము వేయుచు బలుల నరిప్ంచుచుండిన పరసతరీలైన తన 

భారయ్ల నిమితత్ము అతడు ఈలాగు చేసెను. 

ఎజార్ 9:1 => ఈ సంగతులు సమాపత్మైన తరువాత పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును , కనానీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు 

అమోమ్నీయులు మోయాబీయులు ఐగుపీత్యులు అమోరీయులు అను దేశపు జనములలోనుండి 

తముమ్ను తాము వేరుపరచుకొనక, వారు చేయు అసహయ్మైన కారయ్ములను తామే చేయుచు, 

ఎజార్ 9:2 => వారి కుమారెత్లను పెండిల్ చేసికొనుచు, తమ కుమారులకును తీసికొనుచు, పరిశుదధ్ 

సంతతిగా ఉండవలసిన తాము ఆ దేశపు జనులతో కలిసి కొనినవారైరి. ఈ అపరాధము చేసినవారిలో 

పెదద్లును అధికారులును నిజముగా ముఖుయ్లైయుండిరని చెపిప్రి. 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 

ఎజార్ 10:2 => ఏలాము కుమారులలో నొకడగు యెహీయేలు కుమారుడైన షెకనాయ్ ఎజార్తో ఇటల్నెను 

మేము దేశమందుండు అనయ్జనములలోని సతరీలను పెండిల్చేసికొని మా దేవుని దృషిట్కి పాపము చేసితివిు; 

అయితే ఈ విషయములో ఇశార్యేలీయులు తమ నడవడి దిదుద్కొందురను నిరీక్షణ కదుద్. 

నెహెమాయ్ 13:23 => ఆ దినములలో అషోడ్దు అమోమ్ను మోయాబు సంబంధులైన సతరీలను 

వివాహము చేసికొనిన కొందరు యూదులు నాకు కనబడిరి. 

నెహెమాయ్ 13:24 => వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ 

యా భాషలు మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు. 
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నెహెమాయ్ 13:25 => అంతట నేను వారితో వాదించి వారిని శపించి కొందరిని కొటిట్ వారి 

తలవెండుర్కలను పెరికివేసి మీరు వారి కుమారులకు మీ కుమారెత్లను ఇయయ్కయు, మీ 

కుమారులకైనను మీకైనను వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనకయు ఉండవలెనని వారిచేత దేవుని పేరట 

పర్మాణము చేయించి 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 

పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

నెహెమాయ్ 13:27 => కాగా ఇంతగొపప్ కీడు చేయునటుల్ను, మన దేవునికి విరోధముగా పాపము 

చేయునటుల్ను అనయ్సతరీలను వివాహము చేసికొనిన మీవంటివారి మాటలను మేము ఆలకింపవచుచ్నా? 

అని అడిగితిని. 

నెహెమాయ్ 13:28 => పర్ధానయాజకుడును ఎలాయ్షీబు కుమారుడునైన యోయాదా కుమారులలో 

ఒకడు హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టునకు అలుల్డాయెను. దానినిబటిట్ నేను అతని నాయొదద్నుండి 

తరిమితిని. 

నెహెమాయ్ 13:29 => నా దేవా, వారు యాజకధరమ్మును, యాజకధరమ్పు నిబంధనను, లేవీయుల 

నిబంధనను అపవితర్పరచిరి గనుక వారిని జాఞ్పకముంచకొనుము. 

హోషేయ 6:7 => ఆదాము నిబంధన మీరినటుల్ వారు నాయెడల విశావ్సఘాతకులై నా నిబంధనను 

మీరియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

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

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 21:8 => దానిని పర్ధానము చేసికొనిన యజమానుని దృషిట్కి అది యిషుట్రాలు 

కానియెడల అది విడిపింపబడునటుల్ అవకాశము నియయ్వలెను; దాని వంచించినందున అనయ్జనులకు 

దానిని అముమ్టకు వానికి అధికారము లేదు. 

లేవీయకాండము 21:15 => యెహోవా అను నేను అతని పరిశుదధ్పరచువాడను గనుక అతడు తన 

పర్జలలో తన సంతానమును అపవితర్పరచకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 26:6 => నిరోద్షినని నాచేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచుటుట్ 

పర్దకిష్ణము చేయుదును. 

కీరత్నలు 81:9 => అనుయ్ల దేవతలలో ఒకటియును నీలో ఉండకూడదు అనుయ్ల దేవతలలో 

ఒకదానికిని నీవు పూజ చేయకూడదు. 

కీరత్నలు 144:7 => పైనుండి నీ చెయియ్ చాచి ననున్ తపిప్ంపుము మహా జలములలోనుండి అనుయ్ల 

చేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము. 

యెషయా 48:8 => అవి నీకు వినబడనే లేదు నీకు తెలియబడనే లేదు పూరవ్మునుండి నీ చెవి 

తెరువబడనేలేదు నీవు అపనమమ్కసుథ్డవై నీ తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని తిరుగుబాటు 

చేయువాడవని అనిపించుకొంటివని నాకు తెలియును.  

యిరిమ్యా 3:20 => అయినను సతరీ తన పురుషునికి విశావ్సఘాతకురాలగునటుల్గా ఇశార్యేలు 

వంశసుథ్లారా, నిశచ్యముగా మీరును నాకు విశావ్సఘాతకులైతిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 9:2 => నా జనులందరు వయ్భిచారులును దోర్హుల సమూహమునై యునాన్రు. అహహా, 

అరణయ్ములో బాటసారుల బస నాకు దొరికిన ఎంత మేలు? నేను నా జనులను విడిచి 

వారియొదద్నుండి తొలగిపోవుదును. 

హోషేయ 5:7 => యెహోవాకు విశావ్సఘాతకులై వారు అనుయ్లైన పిలల్లను కనిరి; ఇంకొక నెల 

అయిన తరావ్త వారు వారి సావ్సథ్య్ములతో కూడ లయమగుదురు. 

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

అపప్మువంటి వాడాయెను. 

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

యోహాను 8:41 => మీరు మీ తండిర్ కిర్యలే చేయుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను; అందుకు వారు 

మేము వయ్భిచారమువలన పుటిట్నవారము కాము, దేవుడొకక్డే మాకు తండిర్ అని చెపప్గా 

1 కొరిందీయులకు 7:39 => భారయ్ తన భరత్ బర్దికియునన్ంతకాలము బదుధ్రాలైయుండును, భరత్ 

మృతిపొందినయెడల ఆమె కిషట్మైనవానిని పెండిల్ చేసికొనుటకు సవ్తంతుర్రాలై యుండును గాని 

పర్భువునందు మాతర్మే పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

వచనము 15 

కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు చేసినను ఏమి 

జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా మిముమ్ను మీరే 

జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో విశావ్సఘాతకులుగా 

ఉండకుడి. 

లేవీయకాండము 18:29 => ఎవరు అటిట్ హేయ కిర్యలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు 

పర్జలలొనుండి కొటిట్వేయబడుదురు. 
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లేవీయకాండము 20:3 => ఆ మనుషుయ్డు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి నా 

పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచుటకు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచెచ్ను గనుక నేను వానికి 

విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

సంఖాయ్కాండము 15:30 => అయితే దేశమందు పుటిట్నవాడేగాని పరదేశియేగాని యెవడైనను 

సాహసించి పాపముచేసినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 15:31 => వాడు యెహోవాను తృణీకరించినవాడగును గనుక అటిట్వాడు 

నిశచ్యముగా జనులలో నుండకుండ కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా మాటను అలక్షయ్ముచేసి 

ఆయన ఆజఞ్ను మీరినందున నిశచ్యముగా కొటిట్వేయబడును; వాని దోషశిక్షకు వాడే కారకుడు. 

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

హతుత్కొని వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 

యెహోషువ 23:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యెదుటనుండి యీ జనములను కొటిట్వేయుట 

మానును. మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ మీరు నశించువరకు 

వారు మీకు ఉరిగాను బోనుగాను మీ పర్కక్లమీద కొరడాలుగాను మీ కనున్లలో ముళుల్గాను ఉందురు. 

1 సమూయేలు 2:31 => ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరుని యింటి 

బలమును నేను తకుక్వ చేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును. 

1 సమూయేలు 2:32 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు చేయదలచిన మేలు విషయములో నా 

నివాససథ్లమునకు అపాయము కలుగగా నీవు చూతువు. ఎపప్టికిని నీ యింట ముసలివాడు ఉండడు. 

1 సమూయేలు 2:33 => నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక 

విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును 

సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:34 => నీ యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను 

చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒకక్ నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 
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ఎజార్ 10:18 => యాజకుల వంశములో అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొని యునన్టుల్ కనబడినవారు 

ఎవరనగా యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవ వంశములోను, అతని సహోదరులలోను 

మయశేయాయు, ఎలీయెజెరును, యారీబును గెదలాయ్యును. 

ఎజార్ 10:19 => వీరు తమ భారయ్లను పరితయ్జించెదమని మాట యిచిచ్రి. మరియు వారు 

అపరాధులై యునన్ందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొటేట్లును చెలిల్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 13:28 => పర్ధానయాజకుడును ఎలాయ్షీబు కుమారుడునైన యోయాదా కుమారులలో 

ఒకడు హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టునకు అలుల్డాయెను. దానినిబటిట్ నేను అతని నాయొదద్నుండి 

తరిమితిని. 

నెహెమాయ్ 13:29 => నా దేవా, వారు యాజకధరమ్మును, యాజకధరమ్పు నిబంధనను, లేవీయుల 

నిబంధనను అపవితర్పరచిరి గనుక వారిని జాఞ్పకముంచకొనుము. 

యెషయా 9:14 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలులోనుండి తలను తోకను తాటికమమ్ను రెలుల్ను 

ఒకక్ దినమున కొటిట్వేయును.  

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యెషయా 9:16 => ఈ జనుల నాయకులు తోర్వ తపిప్ంచువారు వారిని వెంబడించువారు వారిచేత 

మింగివేయబడుదురు. 

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

పాడుగాచేసి కలోల్లపరచుచునాన్డు దాని నివాసులను చెదరగొటుట్చునాన్డు. 

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

యజమానులకు కలుగును దాసీలకు కలిగినటుల్ వారి యజమానురాండర్కు కలుగును కొనువారికి 

కలిగినటుల్ అముమ్వారికి కలుగును అపిప్చుచ్వారికి కలిగినటుల్ అపుప్ పుచుచ్కొనువారికి కలుగును 

వడిడ్కిచుచ్వారికి కలిగినటుల్ వడిడ్కి తీసుకొనువారికి కలుగును.  

యెహెజేక్లు 14:10 => ఇశార్యేలీయులు ఇకను ననున్ విసరిజ్ంచి తొలగిపోవకయు తాము చేయు 

అతికర్మములనిన్టిచేత తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనకయు నుండి, నా జనులగునటుల్ను నేను వారికి 

దేవుడనైయుండునటుల్ను. 
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హోషేయ 4:4 => ఒకడు మరియొకనితో వాదించినను పర్యోజనము లేదు; ఒకని గదిద్ంచినను 

కారయ్ము కాకపోవును; నీ జనులు యాజకునితో జగడమాడువారిని పోలియునాన్రు. 

హోషేయ 4:5 => కాబటిట్ పగలు నీవు కూలుదువు, రాతిర్ నీతోకూడ పర్వకత్ కూలును. నీ తలిల్ని నేను 

నాశనముచేతును. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

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 

సంఖాయ్కాండము 24:5 => యాకోబూ, నీ గుడారములు ఇశార్యేలూ, నీ నివాససథ్లములు ఎంతో 

రమయ్మైనవి. 

జెకరాయ్ 12:7 => మరియు దావీదు ఇంటి వారును యెరూషలేము నివాసులును, తమకు కలిగిన 

ఘనతనుబటిట్ యూదావారిమీద అతిశయపడకుండునటుల్ యెహోవా యూదావారిని మొదట 

రకిష్ంచును.  

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

ఆదికాండము 4:3 => కొంతకాలమైన తరువాత కయీను పొలముపంటలో కొంత యెహోవాకు 

అరప్ణగా తెచెచ్ను. 

ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 
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ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

1 సమూయేలు 3:14 => కాబటిట్ ఏలీ యింటివారి దోషమునకు బలి చేతనైనను నైవేదయ్ము చేతనైనను 

ఎనన్టికిని పార్యశిచ్తత్ము జేయబడదని నేను పర్మాణపూరవ్కముగా ఆజాఞ్పించితిని. 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటేట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 

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 

యెషయా 61:8 => ఏలయనగా నాయ్యముచేయుట యెహోవానగు నాకిషట్ము ఒకడు 

అనాయ్యముగా ఒకనిసొతుత్ పటుట్కొనుట నాకసహయ్ము. సతయ్మునుబటిట్ వారి కిర్యాఫలమును 

వారికిచుచ్చు వారితో నితయ్నిబంధన చేయుదును.  

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. 

ఆమోసు 5:22 => నాకు దహనబలులను నైవేదయ్ములను మీరరిప్ంచినను నేను వాటిని 

అంగీకరింపను; సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచు కొర్వివ్న పశువులను నేను చూడను. 

నిరగ్మకాండము 12:15 => ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. మొదటి దినమున మీ 

యిండల్లోనుండి పొంగినది పారవేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వరకు 

పులిసిన దానిని తిను పర్తి మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

Page  of 192 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

యాకోబు 3:1 => నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీరుప్ పొందుదుమని 

తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. 

వచనము 16 

భారయ్ను పరితయ్జించుట నాకు అసహయ్మైన కిర్య యని ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. మరియు ఒకడు తన వసత్రములను బలాతాక్రముతో నింపుట నా కసహయ్మని 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కాబటిట్ మీ మనసుస్లను కాచుకొనుడి, 

విశావ్సఘాతకులు కాకుడి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడడ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

1 సమూయేలు 1:9 => వారు షిలోహులో అనన్పానములు పుచుచ్కొనిన తరువాత హనాన్ లేచి 

యాజకుడైన ఏలీ మందిర సత్ంభము దగగ్రనునన్ ఆసనముమీద కూరుచ్నియుండగా 

1 సమూయేలు 1:10 => బహుదుఃఖాకార్ంతురాలై వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్నచేయుచు 

బహుగా ఏడుచ్చు 

2 సమూయేలు 13:19 => అపుప్డు తామారు నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను కటుట్కొనిన వివిధ 

వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

2 సమూయేలు 13:20 => ఆమె అనన్యగు అబా ష్లోము ఆమెను చూచి నీ అనన్యగు అమోన్ను 

నినున్ కూడినాడు గదా? నా చెలీల్ నీవు ఊరకుండుము; అతడు నీ అనేన్ గదా, యిందునుగూరిచ్ 

చింతపడవదద్నెను. కావున తామారు చెరుపబడినదై తన అనన్యగు అబా ష్లోము ఇంటనుండెను. 

కీరత్నలు 78:34 => వారిని ఆయన సంహరించినపుప్డు వారు ఆయనను వెదకిరి వారు తిరిగి 

హృదయపూరవ్కముగా దేవుని బతిమాలుకొనిరి. 
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కీరత్నలు 78:35 => దేవుడు తమకు ఆశర్యదురగ్మనియు మహోనన్తుడైన దేవుడు తమకు 

విమోచకుడనియు వారు జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

కీరత్నలు 78:36 => అయినను వారి హృదయము ఆయనయెడల సిథ్రముగా నుండలేదు ఆయన 

నిబంధనను వారు నమమ్కముగా గైకొనలేదు 

కీరత్నలు 78:37 => నోటి మాటతో వారు ఆయనను ముఖసుత్తి చేసిరి తమ నాలుకలతో 

ఆయనయొదద్ బొంకిరి. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:14 => నేను దుఃఖములోనుండగా దానిలో కొంచెమైనను తినలేదు, 

అపవితుర్డనైయుండగా దానిలో దేనిని తీసివేయలేదు, చనిపోయినవారి విషయమై దానిలో ఏదియు 

నేనియయ్లేదు, నా దేవుడైన యెహోవా మాట విని నీవు నాకాజాఞ్పించినటుల్ సమసత్ము జరిపియునాన్ను. 

నెహెమాయ్ 8:9 => జనులందరు ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు విని యేడవ్ మొదలుపెటట్గా, 

అధికారియైన నెహెమాయ్యు యాజకుడును శాసిత్యునగు ఎజార్యును జనులకు బోధించు 

లేవీయులును మీరు దుఃఖపడవదుద్, ఏడవ్వదుద్, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమని 

జనులతో చెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 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. 
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నెహెమాయ్ 8:12 => ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలనిన్టిని గర్హించి, 

తినుటకును తార్గుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభర్మముగా ఉండుటకును 

ఎవరి యిండల్కు వారు వెళి ల్రి. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

సామెతలు 21:27 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు హేయములు దురాలోచనతో అరిప్ంచినయెడల 

అవి మరి హేయములు. 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటేట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

యెషయా 1:12 => నా సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే నా ఆవరణములను 

తొర్కుక్టకు మిముమ్ను రమమ్నన్వాడెవడు?  

యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెషయా 1:14 => మీ అమావాసయ్ ఉతస్వములును నియామక కాలములును నాకు హేయములు 

అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియునాన్ను. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యిరిమ్యా 6:20 => షేబనుండి వచుచ్ సాంబార్ణి నాకేల? దూరదేశమునుండి వచుచ్ మధురమైన 

చెరుకు నాకేల? మీ దహనబలులు నాకిషట్మైనవి కావు, మీ బలులయందు నాకు సంతోషము లేదు. 

లేవీయకాండము 10:19 => అందుకు అహరోను మోషేతో ఇదిగో నేడు పాపపరిహారారథ్బలి 

పశువును దహనబలి దర్వయ్మును యెహోవా సనిన్ధికి వారు తేగా ఇటిట్ ఆపదలు నాకు సంభవించెను. 
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నేను పాపపరిహారారథ్మైనబలి దర్వయ్మును నేడు తినినయెడల అది యెహోవా దృషిట్కి మంచిదగునా 

అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 

1 సమూయేలు 2:17 => అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయుటయందు 

అసహయ్పడుటకు ఆ యౌవనులు కారణమైరి, గనుక వారి పాపము యెహోవా సనిన్ధిని బహు 

గొపప్దాయెను. 

యెషయా 43:24 => నా నిమితత్ము సువాసనగల లవంగపు చెకక్ను నీవు రూకలిచిచ్ కొనలేదు నీ 

బలిపశువుల కొర్వువ్చేత ననున్ తృపిత్పరచలేదు సరే గదా. నీ పాపములచేత నీవు ననున్ విసికించితివి నీ 

దోషములచేత ననున్ ఆయాసపెటిట్తివి.  

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

ఆయనకిషట్ము లేదు, వారు ఆహారముగా పుచుచ్కొనునది పర్లాపము చేయువారి ఆహారమువలె 

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

యెహోవా మందిరములోనికి రాదు. 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 19:8 => ఆయనమీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ మీ భారయ్లను విడనాడ మోషే సెలవిచెచ్ను, 

గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు. 

హెబీర్యులకు 8:9 => అది నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వీరి పితరులను వెలుపలికి రపిప్ంచుటకై 

వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన దినమున వారితో నేను చేసిన నిబంధన వంటిది కాదు. ఏమనగా వారు నా 

నిబంధనలో నిలువలేదు గనుక నేను వారిని అలక్షయ్ము చేసితినని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 
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వచనము 17 

మీ మాటలచేత మీరు యెహోవాను ఆయాసపెటుట్చు, దేనిచేత ఆయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్మని 

మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు ఆయన 

సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే మీరాయనను 

ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మలాకీ 1:7 => నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

సామెతలు 30:20 => జారిణియొకక్ చరయ్యును అటిట్దే; అది తిని నోరు తుడుచుకొని నేను ఏ 

దోషము ఎరుగననును. 

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

యిరిమ్యా 8:12 => తాము హేయమైన కిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారేమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో 
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వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

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. 

ఆదికాండము 31:50 => చూడుము, మనయొదద్ ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే సాకిష్ 

అని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:10 => గిలాదు పెదద్లు నిశచ్యముగా మేము నీ మాటచొపుప్న చేయుదుము; 

యెహోవా మన యుభయుల మధయ్ను సాకిష్గా ఉండును గాకని యెఫాత్తో అనిరి. 

1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

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. 

మీకా 1:2 => సకల జనులారా, ఆలకించుడి, భూమీ, నీవును నీలో నునన్ సమసత్మును చెవియొగిగ్ 

వినుడి; పర్భువగు యెహోవా మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు, పరిశుదాద్లయములో నుండి 

పర్భువు మీమీద సాక్షయ్ము పలుకబోవుచునాన్డు. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

సామెతలు 5:18 => నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 
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సామెతలు 5:19 => ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

పర్సంగి 9:9 => దేవుడు నీకు దయచేసిన వయ్రథ్మైన నీ ఆయుషాక్లమంతయు నీవు పేర్మించు నీ 

భారయ్తో సుఖించుము, నీ వయ్రథ్మైన ఆయుషాక్లమంతయు సుఖించుము, ఈ బర్దుకునందు నీవు 

కషట్పడి చేసికొనినదాని యంతటికి అదే నీకు కలుగు భాగము. 

యెషయా 54:6 => నీ దేవుడు ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు విడువబడి దుఃఖాకార్ంతురాలైన 

భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను తృణీకరింపబడిన యౌవనపు భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను 

యెహోవా నినున్ పిలుచుచునాన్డు.  

ఆదికాండము 2:18 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు; 

వానికి సాటియైన సహాయమును వానికొరకు చేయుదుననుకొనెను. 

సామెతలు 2:17 => అటిట్ సతరీ తన యౌవనకాలపు పిర్యుని విడుచునది తన దేవుని నిబంధనను 

మరచునది. 

పరమగీతము 1:15 => నా పిర్యురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ కనున్లు గువవ్కండుల్. 

యెహెజేక్లు 16:8 => మరియు నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ చూడగా ఇషట్ము పుటిట్ంచు పార్యము 

నీకు వచిచ్యుండెను గనుక నీకు అవమానము కలుగకుండ నినున్ పెండిల్చేసికొని నీతో 

నిబంధనచేసికొనగా నీవు నా దానవైతివి; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 

కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => పమమ్ట యెరూషలేమునందు దావీదు ఇంక కొందరు సతరీలను 

వివాహము చేసికొని యింక కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

యిరిమ్యా 3:4 => అయినను ఇపుప్డు నీవు నా తండీర్, చినన్పప్టినుండి నాకు చెలికాడవు నీవేయని 

నాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండవా? 

యిరిమ్యా 29:23 => చెరపటట్బడి బబులోనులోనునన్ యూదావారందరును బబులోను రాజు 

అగిన్లో కాలిచ్న సిదిక్యావలెను అహాబువలెను యెహోవా నినున్ చేయునుగాకని చెపుప్చు వారి పేళల్ను 

శాపవచనముగా వాడుకొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

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

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

మలాకీ 3:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననున్గూరిచ్ మీరు బహు గరవ్పు మాటలు పలికి 

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

మతత్యి 5:32 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా వయ్భిచార కారణమునుబటిట్ గాక, తన భారయ్ను 

విడనాడు పర్తివాడును ఆమెను వయ్భిచారిణిగా చేయుచునాన్డు; విడనాడబడిన దానిని పెండాల్డువాడు 

వయ్భిచరించుచునాన్డు. 

మతత్యి 19:3 => పరిసయుయ్లు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొదద్కు వచిచ్ఏ 

హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని అడుగగా 

మతత్యి 19:6 => కాబటిట్ వారికను ఇదద్రు కాక ఏక శరీరముగా ఉనాన్రు గనుక దేవుడు 

జతపరచినవారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 19:8 => ఆయనమీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ మీ భారయ్లను విడనాడ మోషే సెలవిచెచ్ను, 

గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు. 

మారుక్ 10:6 => సృషాట్య్దినుండి (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను కలుగజేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:10 => మరియు పెండిల్యైన వారికి నేను కాదు పర్భువే ఆజాఞ్పించునదేమనగా, 

భారయ్ భరత్ను ఎడబాయకూడదు. 

కొలొసస్యులకు 3:19 => భరత్లారా, మీ భారయ్లను పేర్మించుడి, వారిని నిషుఠ్రపెటట్కుడి. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 
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వచనము 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. 

ఆదికాండము 1:27 => దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని 

సృజించెను; సతరీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 

ఆదికాండము 2:20 => అపుప్డు ఆదాము సమసత్ పశువులకును ఆకాశ పకుష్లకును సమసత్ 

భూజంతువులకును పేరులు పెటెట్ను. అయినను ఆదామునకు సాటియైన సహాయము అతనికి 

లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 2:21 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు 

నిదిర్ంచినపుప్డు అతని పర్కక్టెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్వేసెను. 

ఆదికాండము 2:22 => తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన పర్కక్టెముకను 

సతరీనిగా నిరిమ్ంచి ఆమెను ఆదాము నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 2:23 => అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

మతత్యి 19:4 => ఆయన సృజించినవాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను 

సృజించెననియు 

మతత్యి 19:5 => ఇందు నిమితత్ము పురుషుడు తలిదండుర్లను విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును, 

వారిదద్రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 19:6 => కాబటిట్ వారికను ఇదద్రు కాక ఏక శరీరముగా ఉనాన్రు గనుక దేవుడు 

జతపరచినవారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని చెపెప్ను. 
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మారుక్ 10:6 => సృషాట్య్దినుండి (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను కలుగజేసెను. 

మారుక్ 10:7 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తలిదండుర్లను విడిచిపెటిట్ తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; 

మారుక్ 10:8 => వారిదద్రు ఏకశరీరమై యుందురు, గనుక వారిక ఇదద్రుగా నుండక 

యేకశరీరముగా నుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

యోబు 27:3 => నా నాయ్యమును పోగొటిట్న దేవుని జీవముతోడు నా పార్ణమును వాయ్కులపరచిన 

సరవ్శకుత్నితోడు 

పర్సంగి 12:7 => మనన్యినది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆతమ్ దాని దయచేసిన 

దేవునియొదద్కు మరల పోవును. 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 

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

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 24:5 => ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట వచుచ్టకు ఒకవేళ ఆ సతరీ 

ఇషట్పడనియెడల నీవు బయలుదేరి వచిచ్న ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసికొని పోవలెనా అని 

అడుగగా 

ఆదికాండము 24:6 => అబార్హాము అకక్డికి నా కుమారుని తీసికొని పోకూడదు సుమీ. 
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ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 24:44 => నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును చేది పోయుదునని యెవతె చెపుప్నో 

ఆమెయే నా యజమానుని కుమారునికి యెహోవా నియమించిన పిలల్యై యుండును గాకని 

మనవిచేసికొంటిని. 

ఆదికాండము 26:34 => ఏశావు నలువది సంవతస్రముల వాడైనపుప్డు హితీత్యుడైన బేయేరీ 

కుమారెత్యగు యహూదీతును హితీత్యుడైన ఏలోను కుమారెత్యగు బాశెమతును పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 26:35 => వీరు ఇసాస్కునకును రిబాక్కును మనోవేదన కలుగజేసిరి. 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఆదికాండము 28:2 => నీవు లేచి పదద్నరాములోనునన్ నీ తలిల్కి తండిర్యైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళి ల్ 

అకక్డ నీ తలిల్ సహోదరుడగు లాబాను కుమారెత్లలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి 

ఆజాఞ్పించి 

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 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:4 => ననున్ అనుసరింపకుండ ఇతర దేవతలను పూజించునటుల్ నీ 

కుమారుని వారు మళి ల్ంచుదురు, అందునుబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ నీమీద రగులుకొని ఆయన నినున్ 

తవ్రగా నశింపజేయును. 
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ఎజార్ 9:4 => చెరపటట్బడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన 

వారందరును నాయొదద్కు కూడి వచిచ్రి. నేను విభార్ంతిపడి సాయంతర్పు అరప్ణ వేళవరకు 

కూరుచ్ంటిని. 

నెహెమాయ్ 13:24 => వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ 

యా భాషలు మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు. 

యిరిమ్యా 2:21 => శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలిల్వంటి దానిగా నేను నినున్ నాటితిని; కేవలము నికక్మైన 

వితత్నమువలని చెటుట్వంటి దానిగా నినున్ నాటితిని; నాకు జాతిహీనపు దార్కాష్వలిల్వలె నీ వెటుల్ 

భర్షట్సంతానమైతివి? 

1 కొరిందీయులకు 7:14 => అవిశావ్సియైన భరత్ భారయ్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును; 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్ విశావ్సియైన భరత్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును. లేనియెడల మీ పిలల్లు 

అపవితుర్లైయుందురు, ఇపుప్డైతే వారు పవితుర్లు 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

1 తిమోతి 3:4 => సంపూరణ్మానయ్త కలిగి తన పిలల్లను సావ్ధీనపరచుకొనుచు, తన యింటివారిని 

బాగుగా ఏలువాడునై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 3:5 => ఎవడైనను తన యింటివారిని ఏలనేరకపోయినయెడల అతడు దేవుని 

సంఘమును ఏలాగు పాలించును? 

1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 3:12 => పరిచారకులు ఏకపతీన్ పురుషులును, తమ పిలల్లను తమ యింటివారిని 

బాగుగా ఏలువారునై యుండవలెను. 

తీతుకు 1:6 => ఎవడైనను నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, దురావ్య్పార విషయము 

నేరము మోపబడనివారై అవిధేయులు కాక విశావ్సులైన పిలల్లు గలవాడునై యునన్యెడల అటిట్వానిని 

పెదద్గా నియమింపవచుచ్ను. 
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ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

హోషేయ 1:10 => ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ అమితమై లెకక్లేని సముదర్పు ఇసుకంత 

విసాత్రమగును; ఏ సథ్లమందు మీరు నా జనులు కారనన్మాట జనులు వారితో చెపుప్దురో ఆ 

సథ్లముననే మీరు జీవముగల దేవుని కుమారులైయునాన్రని వారితో చెపుప్దురు. 

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

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

సామెతలు 6:25 => దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన 

కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ లోపరచుకొననియయ్కుము. 

సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 
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మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

ఆదికాండము 5:2 => మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన దినమున 

వారిని ఆశీరవ్దించి వారికి నరులని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:27 => ఈమె యొకక్ వారము సంపూరణ్ము చేయుము; నీవిక యేడు 

సంవతస్రములు నాకు కొలువు చేసినయెడల అందుకై ఆమెను కూడ నీకిచెచ్దమని చెపప్గా 

లేవీయకాండము 18:18 => నీ భారయ్ బర్దికియుండగా ఆమెను పీడించుటకు ఆమె సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు ఈమెను ఆమెతో పెండిల్ చేసికొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:15 => యెహోవా అను నేను అతని పరిశుదధ్పరచువాడను గనుక అతడు తన 

పర్జలలో తన సంతానమును అపవితర్పరచకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:15 => హోరేబులో యెహోవా అగిన్జావ్లల మధయ్నుండి మీతో 

మాటలాడిన దినమున మీరు ఏ సవ్రూపమును చూడలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 8:30 => గిదోయ్నుకు అనేక భారయ్లునన్ందున కడుపున కనిన డెబబ్దిమంది 

కుమారులు అతనికుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను 

గనుక అతడును అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

ఎజార్ 9:2 => వారి కుమారెత్లను పెండిల్ చేసికొనుచు, తమ కుమారులకును తీసికొనుచు, పరిశుదధ్ 

సంతతిగా ఉండవలసిన తాము ఆ దేశపు జనులతో కలిసి కొనినవారైరి. ఈ అపరాధము చేసినవారిలో 

పెదద్లును అధికారులును నిజముగా ముఖుయ్లైయుండిరని చెపిప్రి. 

సామెతలు 5:18 => నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 

పర్సంగి 9:9 => దేవుడు నీకు దయచేసిన వయ్రథ్మైన నీ ఆయుషాక్లమంతయు నీవు పేర్మించు నీ 

భారయ్తో సుఖించుము, నీ వయ్రథ్మైన ఆయుషాక్లమంతయు సుఖించుము, ఈ బర్దుకునందు నీవు 

కషట్పడి చేసికొనినదాని యంతటికి అదే నీకు కలుగు భాగము. 

యెషయా 6:13 => దానిలో పదియవ భాగము మాతర్ము విడువబడినను అదియును 

నాశనమగును. సిందూర మసత్కివృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలియుండు మొదుద్వలె 

నుండును; అటిట్ మొదుద్నుండి పరిశుదధ్మైన చిగురు పుటుట్ను. 

యోవేలు 1:8 => పెనిమిటి పోయిన యౌవనురాలు గోనెపటట్ కటుట్కొని అంగలారుచ్నటుల్ నీవు 

అంగలారుచ్ము. 

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

వచనము 2 

అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు ఓరవ్గలరు? 

ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:1 => ఒకడు సతరీని పరిగర్హించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొనిన తరువాత 

ఆమెయందు మానభంగసూచన ఏదో ఒకటి అతనికి కనబడినందున ఆమెమీద అతనికి ఇషట్ము 

తపిప్నయెడల, అతడు ఆమెకు పరితాయ్గ పతర్ము వార్యించి ఆమెచేతికిచిచ్ తన యింటనుండి ఆమెను 

పంపివేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:2 => ఆమె అతని యింటనుండి వెళి ల్న తరువాత ఆమె వేరొక పురుషుని 

పెండిల్చేసికొనవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:3 => ఆ రెండవ పురుషుడు ఆమెను ఒలల్క ఆమెకు పరితాయ్గ పతర్ము 

వార్యించి ఆమెచేతికిచిచ్ తన యింటనుండి ఆమెను పంపివేసినయెడల నేమి, ఆమెను పెండిల్చేసికొనిన 

పిమమ్ట ఆ రెండవ పురుషుడు చనిపోయినయెడల నేమి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:4 => ఆమెను పంపివేసిన ఆమె మొదటి పెనిమిటి ఆమెను 

పెండిల్ చేసికొనుటకై ఆమెను మరల పరిగర్హింపకూడదు . ఏలయనగా ఆమె తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనెను, అది యెహోవా సనిన్ధిని హేయము గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమునకు పాపము కలుగకుండునటుల్ మీరు ఆలాగు చేయకూడదు. 

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.  

మతత్యి 5:31 => తన భారయ్ను విడనాడు వాడు ఆమెకు పరితాయ్గ పతిర్క యియయ్వలెనని 

చెపప్బడియునన్ది గదా; 

మతత్యి 5:32 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా వయ్భిచార కారణమునుబటిట్ గాక, తన భారయ్ను 

విడనాడు పర్తివాడును ఆమెను వయ్భిచారిణిగా చేయుచునాన్డు; విడనాడబడిన దానిని పెండాల్డువాడు 

వయ్భిచరించుచునాన్డు. 

మతత్యి 19:3 => పరిసయుయ్లు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొదద్కు వచిచ్ఏ 

హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని అడుగగా 
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మతత్యి 19:4 => ఆయన సృజించినవాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను 

సృజించెననియు 

మతత్యి 19:5 => ఇందు నిమితత్ము పురుషుడు తలిదండుర్లను విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును, 

వారిదద్రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 19:6 => కాబటిట్ వారికను ఇదద్రు కాక ఏక శరీరముగా ఉనాన్రు గనుక దేవుడు 

జతపరచినవారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:7 => అందుకు వారు ఆలాగైతే పరితాయ్గ పతిర్కనిచిచ్ ఆమెను విడనాడుమని మోషే 

యెందుకు ఆజాఞ్పించెనని వారాయనను అడుగగా 

మతత్యి 19:8 => ఆయనమీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ మీ భారయ్లను విడనాడ మోషే సెలవిచెచ్ను, 

గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు. 

మతత్యి 19:9 => మరియు వయ్భిచారము నిమితత్మే తపప్ తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను 

పెండిల్ చేసికొనువాడు వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు, విడనాడబడినదానిని పెండిల్ చేసికొనువాడు 

వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితోననెను. 

మారుక్ 10:2 => పరిసయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, ఆయనను శోధించుటకై పురుషుడు తన 

భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 10:3 => అందుకాయన మోషే మీకేమి ఆజాఞ్పించెనని వారినడిగెను. 

మారుక్ 10:4 => వారు పరితాయ్గ పతిర్క వార్యించి, ఆమెను విడనాడవలెనని మోషే సెలవిచెచ్నని 

చెపప్గా 

మారుక్ 10:5 => యేసు మీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ అతడీ ఆజఞ్ను మీకు వార్సియిచెచ్ను గాని 

మారుక్ 10:6 => సృషాట్య్దినుండి (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను కలుగజేసెను. 

మారుక్ 10:7 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తలిదండుర్లను విడిచిపెటిట్ తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; 

మారుక్ 10:8 => వారిదద్రు ఏకశరీరమై యుందురు, గనుక వారిక ఇదద్రుగా నుండక 

యేకశరీరముగా నుందురు. 
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మారుక్ 10:9 => కాబటిట్ దేవుడు జతపరచిన వారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని వారితో 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:10 => ఇంటికి వచిచ్ శిషుయ్లు ఈ సంగతినిగూరిచ్ ఆయనను మరల నడిగిరి. 

మారుక్ 10:11 => అందుకాయన తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను పెండిల్ చేసికొనువాడు తాను 

విడనాడిన ఆమె విషయమై వయ్భిచరించువాడగును. 

మారుక్ 10:12 => మరియు సతరీ తన పురుషుని విడనాడి మరియొకని పెండిల్జేసికొనినయెడల ఆమె 

వయ్భిచరించునదగునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:18 => తన భారయ్ను విడనాడి, మరియొకతెను వివాహము చేసికొను పర్తివాడు 

వయ్భిచరించుచునాన్డు; భరత్ను విడిచినదానిని వివాహము చేసికొనువాడు వయ్భిచరించుచునాన్డు. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యెషయా 28:20 => పండుకొనుటకు మంచము పొడుగు చాలదు కపుప్కొనుటకు దుపప్టి వెడలుప్ 

చాలదు. 

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

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

యెషయా 46:4 => ముదిమి వచుచ్వరకు నినున్ ఎతిత్కొనువాడను నేనే తల వెండుర్కలు నెరయువరకు 

నినున్ ఎతిత్కొనువాడను నేనే నేనే చేసియునాన్ను చంకపెటుట్కొనువాడను నేనే నినున్ ఎతిత్కొనుచు 

రకిష్ంచువాడను నేనే.  
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మతత్యి 19:7 => అందుకు వారు ఆలాగైతే పరితాయ్గ పతిర్కనిచిచ్ ఆమెను విడనాడుమని మోషే 

యెందుకు ఆజాఞ్పించెనని వారాయనను అడుగగా 

1 కొరిందీయులకు 7:14 => అవిశావ్సియైన భరత్ భారయ్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును; 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్ విశావ్సియైన భరత్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును. లేనియెడల మీ పిలల్లు 

అపవితుర్లైయుందురు, ఇపుప్డైతే వారు పవితుర్లు 

వచనము 3 

వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని అనుసరించి 

యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని ఆయన వారిని 

నిరమ్లులను చేయును. 

కీరత్నలు 95:9 => అచచ్ట మీ పితరులు ననున్ పరీకిష్ంచి శోధించి నా కారయ్ములు చూచిరి 

కీరత్నలు 95:10 => నలువది ఏండల్కాలము ఆ తరమువారివలన నేను విసికి వారు హృదయమున 

తపిప్పోవు పర్జలు వారు నా మారగ్ములు తెలిసికొనలేదని అనుకొంటిని. 

యెషయా 1:14 => మీ అమావాసయ్ ఉతస్వములును నియామక కాలములును నాకు హేయములు 

అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియునాన్ను. 

యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

యెషయా 43:24 => నా నిమితత్ము సువాసనగల లవంగపు చెకక్ను నీవు రూకలిచిచ్ కొనలేదు నీ 

బలిపశువుల కొర్వువ్చేత ననున్ తృపిత్పరచలేదు సరే గదా. నీ పాపములచేత నీవు ననున్ విసికించితివి నీ 

దోషములచేత ననున్ ఆయాసపెటిట్తివి.  

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

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

విసికియునాన్ను. 
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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. 

ఆమోసు 2:13 => ఇదిగో పంటచేని మోపుల నిండుబండి నేలను అణగదొర్కుక్నటుల్ నేను మిముమ్ను 

అణగదొర్కుక్దును. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మలాకీ 1:7 => నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

మలాకీ 3:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననున్గూరిచ్ మీరు బహు గరవ్పు మాటలు పలికి 

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

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

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 
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యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యోబు 34:6 => నాయ్యవంతుడనై యుండియు నేను అబదిద్కునిగా ఎంచబడుచునాన్ను నేను 

తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచునాన్డు. 

యోబు 34:7 => యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రమును పానము 

చేయుచునాన్డు. 

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 

యోబు 34:36 => దుషుట్లవలె యోబు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నందున అతడు తుదముటట్ 

శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోబు 36:17 => దుషుట్ల తీరుప్ నీలో పూరిత్గా కనబడుచునన్ది నాయ్యవిమరశ్యు తీరుప్ను 

కూడుకొనియునన్వి. 

కీరత్నలు 73:3 => భకిత్హీనుల కేష్మము నా కంటబడినపుప్డు గరివ్ంచువారినిబటిట్ నేను 

మతస్రపడితిని. 

కీరత్నలు 73:4 => మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుషిట్గా నునాన్రు. 

కీరత్నలు 73:5 => ఇతరులకు కలుగు ఇబబ్ందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుటుట్నటుల్ వారికి 

తెగులు పుటట్దు. 

కీరత్నలు 73:6 => కావున గరవ్ము కంఠహారమువలె వారిని చుటుట్కొనుచునన్ది వసత్రమువలె వారు 

బలాతాక్రము ధరించుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:7 => కొర్వువ్చేత వారి కనున్లు మెరకలైయునన్వి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి 

కానవచుచ్చునన్వి  
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కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

కీరత్నలు 73:10 => వారి జనము వారిపక్షము చేరును వారు జలపానము సమృదిధ్గా చేయుదురు. 

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

వారనుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:12 => ఇదిగో ఇటిట్వారు భకిత్హీనులు. వీరు ఎలల్పుప్డు నిశిచ్ంతగలవారై ధనవృదిధ్ 

చేసికొందురు. 

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

కీరత్నలు 73:14 => దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుచునన్ది పర్తి ఉదయమున నాకు శిక్ష 

వచుచ్చునన్ది. 

కీరత్నలు 73:15 => ఈలాగు ముచచ్టింతునని నేననుకొనినయెడల నేను నీ కుమారుల వంశమును 

మోసపుచిచ్నవాడ నగుదును. 

మతత్యి 11:18 => యోహాను తినకయు తార్గకయు వచెచ్ను. గనుక వీడు దయయ్ముపటిట్నవాడని 

వారనుచునాన్రు. 

మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 
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1 సమూయేలు 2:3 => యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు 

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

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

వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 

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

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

హృదయములలో అనుకొనుట యేల?  

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

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

పాపమును లాగుకొనువారికి శర్మ వారు ఇటల్నుకొనుచునాన్రు 

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

దానిని వెంటనే చేయనిముమ్ ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని ఆలోచన మాకు తెలియబడునటుల్ అది 

మా యెదుట కనబడనిముమ్  

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

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

యెహెజేక్లు 8:12 => అపుప్డాయన నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా యెహోవా మముమ్ను 

కానకయుండును, యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెను అని యనుకొని, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

చీకటిలో తమ విగర్హపు గదులలో వారిలో పర్తివాడు చేయుదానిని నీవు చూచుచునాన్వు గదా.  

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

యొకక్యు దోషము బహు ఘోరముగా ఉనన్ది; వారు యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెననియు ఆయన 

మముమ్ను కానడనియు ననుకొని, దేశమును హతయ్తోను పటట్ణమును తిరుగుబాటుతోను 

నింపియునాన్రు. 
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జెఫనాయ్ 1:12 => ఆ కాలమున నేను దీపములు పటుట్కొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, 

మడిడ్మీద నిలిచిన దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో 

అనుకొనువారిని శికిష్ంతును. 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 

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

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టేట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 

యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

యోబు 24:12 => జనముగల పటట్ణములో మూలుగుదురు గాయపరచబడినవారు మొఱఱ్పెటుట్దురు 

అయినను జరుగునది అకర్మమని దేవుడు ఎంచడు. 

కీరత్నలు 5:4 => నీవు దుషట్తవ్మును చూచి ఆనందించు దేవుడవు కావు చెడుతనమునకు నీయొదద్ 

చోటులేదు 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 

యెషయా 5:20 => కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెపుప్కొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు 

చీకటనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. 

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

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

కిర్యలు జరిగించువారికి శర్మ.  

యెషయా 40:27 => యాకోబూ నా మారగ్ము యెహోవాకు మరుగైయునన్ది నా నాయ్యము నా 

దేవుని దృషిట్కి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచునాన్వు? ఇశార్యేలూ, నీవేల ఈలాగు చెపుప్చునాన్వు?  
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యిరిమ్యా 44:22 => యెహోవా మీ దుషట్కిర్యలను చూచి మీరు చేయు హేయకృతయ్ములను ఎంచి 

యికను సహింపలేకపోయెను గనుక నేడునన్టుల్గా మీ దేశము పాడుగాను ఎడారిగాను 

శాపాసప్దముగాను నిరజ్నముగాను ఆయన చేసెను. 

యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

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

దేనినిబటిట్యు శిక్షకు తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము 

అనుకొనుచునాన్డు. 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 
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లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

వచనము 4 

అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో ఉండినటుల్ను, 

యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు ఇంపుగా ఉండును. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

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

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

మతత్యి 11:10 => ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర 

నీ మారగ్మును సిదధ్పరచును. 

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

మారుక్ 1:2 => ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను; అతడు నీ మారగ్ము 

సిదధ్పరచును. 

మారుక్ 1:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి, ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయుచునన్ ఒకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయాచేత వార్యబడినటుట్ 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

లూకా 7:26 => అయితే మరేమి చూడవెళి ల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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లూకా 7:27 => ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర నీ 

మారగ్ము సిదధ్పరచును అని యెవరినిగూరిచ్ వార్యబడెనో అతడే యీ యోహాను. 

లూకా 7:28 => సతరీలు కనినవారిలో యోహానుకంటె గొపప్వాడెవడును లేడు. అయినను దేవుని 

రాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె గొపప్వాడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 1:6 => దేవునియొదద్నుండి పంపబడిన యొక మనుషుయ్డు ఉండెను; అతని పేరు 

యోహాను. 

యోహాను 1:7 => అతని మూలముగా అందరు విశవ్సించునటుల్ అతడు ఆ వెలుగునుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టకు సాకిష్గా వచెచ్ను. 

యెషయా 40:3 => ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు పర్కటించుచునాన్డు ఎటల్నగా అరణయ్ములో 

యెహోవాకు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమారగ్ము సరాళము చేయుడి.  

యెషయా 40:4 => పర్తి లోయను ఎతుత్ చేయవలెను పర్తి పరవ్తమును పర్తి కొండను అణచవలెను 

వంకరవి చకక్గాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండవలెను. 

యెషయా 40:5 => యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తపప్కుండ సరవ్శరీరులు 

దాని చూచెదరు ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మతత్యి 17:10 => అపుప్డాయన శిషుయ్లు ఈలాగైతే ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసు త్ర్లెందుకు 

చెపుప్చునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 

మతత్యి 17:11 => అందుకాయన ఏలీయా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట నిజమే; 
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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. 

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  

లూకా 3:5 => పర్తి పలల్ము పూడచ్బడును పర్తి కొండయు మెటట్యు పలల్ము చేయబడును వంకర 

మారగ్ములు తినన్నివగును కరకు మారగ్ములు నునన్నివగును  

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

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

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 
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యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

యోహాను 1:19 => నీవెవడవని అడుగుటకు యూదులు యెరూషలేమునుండి యాజకులను 

లేవీయులను యోహానునొదద్కు పంపినపుప్డు అతడిచిచ్న సాక్షయ్మిదే. 

యోహాను 1:20 => అతడు ఎరుగననక ఒపుప్కొనెను; కీర్సుత్ను కానని ఒపుప్కొనెను. 

యోహాను 1:21 => కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. 

యోహాను 1:22 => నీవు ఆ పర్వకత్వా అని అడుగగా కానని ఉతత్రమిచెచ్ను. కాబటిట్ వారు నీవెవరవు? 

మముమ్ పంపినవారికి మేము ఉతత్రమియయ్వలెను గనుక నినున్గూరిచ్ నీవేమి చెపుప్కొనుచునాన్వని 

అతని నడిగిరి 

యోహాను 1:23 => అందుకతడు పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్నటుట్ నేను పర్భువు తోర్వ 

సరాళముచేయుడి అని అరణయ్ములో ఎలుగెతిత్ చెపుప్ ఒకని శబద్ము అని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 

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. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:24 => ఆయన రాకముందు యోహాను ఇశార్యేలు పర్జలకందరికి 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించెను. 
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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 19:4 => అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచుచ్వానియందు, అనగా 

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

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

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

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.  

హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

హగగ్యి 2:8 => వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 2:21 => ఆ శిశువునకు సునన్తి చేయవలసిన యెనిమిదవ దినము వచిచ్నపుప్డు, 

గరభ్మందాయన పడకమునుపు దేవదూత చేత పెటట్బడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెటిట్రి. 
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లూకా 2:22 => మోషే ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న వారు తముమ్ను శుదిధ్ చేసికొను దినములు 

గడచినపుప్డు  

లూకా 2:23 => పర్తి తొలిచూలు మగపిలల్ పర్భువుకు పర్తిషఠ్ చేయబడవలెను అని పర్భువు 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడినటుట్ ఆయనను పర్భువుకు పర్తిషిఠ్ంచుటకును, 

లూకా 2:24 => పర్భువు ధరమ్శాసత్రమందు చెపప్బడినటుట్ గువవ్ల జతనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను బలిగా సమరిప్ంచుటకును, వారు ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 

లూకా 2:27 => అంతట ధరమ్శాసత్ర పదధ్తి చొపుప్న ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండుర్లు 

శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు  

లూకా 2:28 => అతడు తన చేతులలో ఆయనను ఎతిత్కొని దేవుని సుత్తించుచు ఇటల్నెను  

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

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

మహిమగాను  

లూకా 2:31 => నీవు సకల పర్జలయెదుట సిదధ్పరచిన 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

లూకా 2:38 => ఆమె కూడ ఆ గడియలోనే లోపలికి వచిచ్ దేవుని కొనియాడి, యెరూషలేములొ 

విమోచనకొరకు కనిపెటుట్చునన్ వారందరితో ఆయననుగూరిచ్ మాటలాడుచుండెను. 

లూకా 2:46 => మూడు దినములైన తరువాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధయ్ కూరుచ్ండి, 

వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని పర్శన్లడుగుచు ఉండగా చూచిరి. 
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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 7:20 => ఆ మనుషుయ్లు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ రాబోవువాడవు నీవేనా? లేక 

మరియొకనికొరకు మేము కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మముమ్ను 

నీయొదద్కు పంపెనని చెపిప్రి. 

లూకా 19 :47 => ఆయన పర్తిదినమును దేవాలయములో బోధించుచునన్పుప్డు , 

పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును పర్జలలో పర్ధానులును ఆయనను నాశనముచేయ జూచుచుండిరి 

గాని 

యోహాను 2:14 => దేవాలయములో ఎడల్ను గొఱఱ్లను పావురములను అముమ్వారును రూకలు 

మారుచ్వారును కూరుచ్ండుట చూచి 

యోహాను 2:15 => తార్ళల్తో కొరడాలుచేసి, గొఱఱ్లను ఎడల్ననిన్టిని దేవాలయములోనుండి తోలివేసి, 

రూకలు మారుచ్వారి రూకలు చలిల్వేసి, వారి బలల్లు పడదోర్సి 

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

యిలుల్ వాయ్పారపుటిలుల్గా చేయకుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

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 23:20 => ఇదిగో తోర్వలో నినున్ కాపాడి నేను సిదధ్పరచిన చోటుకు నినున్ 

రపిప్ంచుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను. 
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యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

హోషేయ 12:3 => తలిల్ గరభ్మందు యాకోబు తన సహోదరుని మడిమెను పటుట్కొనెను, మగసిరి 

కలవాడై అతడు దేవునితో పోరాడెను. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

హోషేయ 12:5 => యెహోవా అని, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు 

జాఞ్పకారథ్నామము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38 => సీనాయి పరవ్తముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన 

పితరులతోను అరణయ్ములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచుచ్టకు జీవవాకయ్ములను 

తీసికొనినవాడితడే. 

హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:3 => యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననునన్ తన 

సహోదరుడైన ఏశావు నొదద్కు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి 

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 

నిరగ్మకాండము 29:43 => అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా 

మహిమవలన పరిశుదధ్పరచబడును. 
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సంఖాయ్కాండము 25:12 => కాబటిట్ నీవు అతనితో ఇటల్నుము అతనితో నేను నా సమాధాన 

నిబంధనను చేయుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:18 => వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను వారికొరకు 

పుటిట్ంచెదను; అతని నోట నా మాటలనుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది యావతుత్ను అతడు 

వారితో చెపుప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

కీరత్నలు 24:3 => యెహోవా పరవ్తమునకు ఎకక్దగినవాడెవడు? ఆయన పరిశుదధ్ సథ్లములో 

నిలువదగినవాడెవడు? 

కీరత్నలు 24:7 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ 

పురాతనమైన తలుపులారా, మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 
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పర్సంగి 5:6 => నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచునంత పని నీ నోటివలన జరుగనియయ్కుము; అది 

పొరపాటుచేత జరిగెనని దూత యెదుట చెపప్కుము; నీ మాటలవలన దేవునికి కోపము పుటిట్ంచి నీవేల 

నీ కషట్మును వయ్రథ్పరచుకొనెదవు? 

పరమగీతము 8:1 => నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము చేసిన యొక సహోదరునివలె నీవు నాయెడల 

నుండిన నెంత మేలు! అపుప్డు నేను బయట నీకు ఎదురై ముదుద్లిడుదును ఎవరును ననున్ 

నిందింపరు.  

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

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

యెషయా 40:10 => ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా పర్భువగు యెహోవా తానే 

శకిత్సంపనున్డై వచుచ్ను ఆయన ఇచుచ్ బహుమానము ఆయనయొదద్నునన్ది ఆయన చేయు 

పర్తికారము ఆయనకు ముందుగా నడచుచునన్ది.  

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

యెహెజేక్లు 21:27 => నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని 

సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  

యెహెజేక్లు 44:4 => అతడు ఉతత్రపు గుమమ్ము మారగ్ముగా మందిరము ఎదుటికి ననున్ 

తోడుకొనివచెచ్ను. అంతలో యెహోవా తేజోమహిమతో యెహోవా మందిరము నిండియుండుట చూచి 

నేను సాగిలపడగా  

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

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

యెహోవా దినము వచుచ్టవలన మీకు పర్యోజనమేమి? అది వెలుగుకాదు, అంధకారము. 
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హగగ్యి 1:13 => అపుప్డు యెహోవా దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియజేసిన వారత్నుబటిట్ 

జనులకు పర్కటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

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

సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట పర్ధానయాజకుడైన యెహోషువ 

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

కనుపరచెను. 

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 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 11:3 => అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిషుయ్లనంపెను. 

మతత్యి 12:6 => దేవాలయముకంటె గొపప్వాడికక్డ నునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 
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మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మారుక్ 9:11 => వారు ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసు త్ర్లు చెపుప్చునాన్రే, యిదేమని ఆయన 

నడిగిరి. 

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

సమసత్మును చూచి, సాయంకాలమైనందున పండెర్ండుమందితో కూడ బేతనియకు వెళె ల్ను. 

మారుక్ 11:27 => వారు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచిచ్రి. ఆయన దేవాలయములో 

తిరుగుచుండగా పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మారుక్ 13:1 => ఆయన దేవాలయములోనుండి వెళుల్చుండగా ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు 

బోధకుడా, యీ రాళేల్లాటివో యీ కటట్డములు ఏలాటివో చూడుమని ఆయనతో అనెను. 

లూకా 2:49 => ఆయన మీరేల ననున్ వెదకుచుంటిరి? నేను నా తండిర్ పనులమీద నుండవలెనని 

మీరెరుగరా అని వారితో చెపెప్ను; 

లూకా 7:27 => ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర నీ 

మారగ్ము సిదధ్పరచును అని యెవరినిగూరిచ్ వార్యబడెనో అతడే యీ యోహాను. 

లూకా 9:52 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళుల్టకు మనసుస్ సిథ్రపరచుకొని, తనకంటె ముందుగా 

దూతలను పంపెను. వారు వెళి ల్ ఆయనకు బస సిదధ్ము చేయవలెనని సమరయుల యొక గార్మములో 

పర్వేశించిరి గాని 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 

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 1:26 => యోహాను నేను నీళల్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను గాని నా వెనుక 

వచుచ్చునన్వాడు మీ మధయ్ ఉనాన్డు;  

యోహాను 1:31 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని ఆయన ఇశార్యేలుకు పర్తయ్క్షమగుటకు నేను 

నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 7:14 => సగము పండుగైనపుప్డు యేసు దేవాలయములోనికి వెళి ల్ బోధించుచుండెను. 

యోహాను 11:27 => ఆమె అవును పర్భువా, నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వని నముమ్చునాన్నని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:19 => జరిగినపుప్డు నేనే ఆయననని మీరు నముమ్నటుల్ అది జరుగకమునుపు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

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

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

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

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 
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గలతీయులకు 4:4 => అయితే కాలము పరిపూరణ్మైనపుప్డు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన 

సతరీయందు పుటిట్,  

ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

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 

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

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

వచనము 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. 

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

కాలును; గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

యెహోవా దినము వచుచ్టవలన మీకు పర్యోజనమేమి? అది వెలుగుకాదు, అంధకారము. 
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ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

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

లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా? 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

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. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 
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మతత్యి 21:33 => మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమానుడొకడుండెను. అతడు 

దార్క్షతోట నాటించి, దాని చుటుట్ కంచె వేయించి, అందులో దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి, గోపురము 

కటిట్ంచి, కాపులకు దాని గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరము పోయెను. 

మతత్యి 21:34 => పండల్కాలము సమీపించినపుప్డు పండల్లో తన భాగము తీసికొనివచుచ్టకు ఆ 

కాపులయొదద్కు తన దాసులనంపగా 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 21:40 => కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఆ కాపులనేమి చేయుననెను. 

మతత్యి 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. 
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మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 
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మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

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

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 3:17 => ఆయన చేట ఆయన చేతిలో నునన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము 

చేసి, తన కొటుట్లో గోధుమలు పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ కాలిచ్వేయునని అందరితో చెపెప్ను. 

లూకా 7:23 => నా విషయమై అభయ్ంతరపడని వాడు ధనుయ్డని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 11:37 => ఆయన మాటలాడుచుండగా ఒక పరిసయుయ్డు తనతో కూడ భోజనము 

చేయుమని ఆయనను పిలువగా ఆయన లోపలికి వెళి ల్ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండెను. 

లూకా 11:38 => ఆయన భోజనమునకు ముందుగా సాన్నము చేయలేదని ఆ పరిసయుయ్డు చూచి 

ఆశచ్రయ్పడెను. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  
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లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

లూకా 11:43 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

సంతవీధులలో వందనములను కోరుచునాన్రు. 

లూకా 11:44 => అయోయ్, మీరు కనబడని సమాధులవలె ఉనాన్రు; వాటిమీద నడుచు మనుషుయ్లు 

(అవి సమాధులని) యెరుగరనెను. 

లూకా 11:45 => అపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు బోధకుడా, యీలాగు చెపిప్ మముమ్ను కూడ 

నిందించుచునాన్వని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 11:46 => ఆయన అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మోయశకయ్ము కాని బరువులను మీరు 

మనుషుయ్లమీద మోపుదురు గాని మీరు ఒక వేర్లితోనైనను ఆ బరువులను ముటట్రు. 

లూకా 11:47 => అయోయ్, మీ పితరులు చంపిన పర్వకత్ల సమాధులను మీరు కటిట్ంచుచునాన్రు. 

లూకా 11:52 => అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మీరు జాఞ్నమను తాళపుచెవిని ఎతిత్కొనిపోతిరి; 

మీరును లోపల పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని అడడ్గింతురని చెపెప్ను. 

లూకా 11:53 => ఆయన అకక్డనుండి వెళి ల్నపుప్డు శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నిండ 

పగబటిట్ ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, ఆయన నోటనుండి వచుచ్ ఏమాటనైనను 

పటుట్కొనుటకు పొంచి,  

లూకా 11:54 => వదకుచు చాల సంగతులనుగూరిచ్ ఆయనను మాటలాడింపసాగిరి. 

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

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 6:42 => కాబటిట్ నేను పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమని ఆయన చెపిప్నందున 

యూదులు ఆయననుగూరిచ్ సణుగుకొనుచు ఈయన యోసేపు కుమారుడైన యేసు కాడా? 

యోహాను 6:43 => ఈయన తలిదండుర్లను మనమెరుగుదుము గదా? నేను పరలోకమునుండి 

దిగివచిచ్యునాన్నని ఈయన ఏలాగు చెపుప్చునాన్డనిరి. 
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యోహాను 6:44 => అందుకు యేసు మీలో మీరు సణుగుకొనకుడి; 

యోహాను 8:41 => మీరు మీ తండిర్ కిర్యలే చేయుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను; అందుకు వారు 

మేము వయ్భిచారమువలన పుటిట్నవారము కాము, దేవుడొకక్డే మాకు తండిర్ అని చెపప్గా 

యోహాను 8:42 => యేసు వారితో ఇటల్నెను దేవుడు మీ తండిర్యైనయెడల మీరు ననున్ పేర్మింతురు; 

నేను దేవునియొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్యునాన్ను, నా అంతట నేనే వచిచ్యుండలేదు, ఆయన 

ననున్ పంపెను. 

యోహాను 8:43 => మీరేల నా మాటలు గర్హింపకునాన్రు? మీరు నా బోధ విననేరకుండుట 

వలననేగదా? 

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 8:45 => నేను సతయ్మునే చెపుప్చునాన్ను గనుక మీరు ననున్ నమమ్రు. 

యోహాను 8:46 => నాయందు పాపమునన్దని మీలో ఎవడు సాథ్పించును? నేను సతయ్ము 

చెపుప్చునన్యెడల మీరెందుకు ననున్ నమమ్రు? 

యోహాను 8:47 => దేవుని సంబంధియైనవాడు దేవుని మాటలు వినును. మీరు దేవుని సంబంధులు 

కారు గనుకనే మీరు వినరని చెపెప్ను. 

యోహాను 8:48 => అందుకు యూదులు నీవు సమరయుడవును దయయ్ము పటిట్నవాడవును అని 

మేము చెపుప్మాట సరియేగదా అని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 8:55 => మీరు ఆయనను ఎరుగరు, నేనాయనను ఎరుగుదును; ఆయనను ఎరుగనని 

నేను చెపిప్నయెడల మీవలె నేనును అబదిధ్కుడనైయుందును గాని, నేనాయనను ఎరుగుదును, ఆయన 

మాట గైకొనుచునాన్ను. 

యోహాను 9:39 => అపుప్డు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గుర్డిడ్వారు కావలెను, 

అను తీరుప్ నిమితత్ము నేనీలోకమునకు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 
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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. 

యోహాను 15:22 => నేను వచిచ్ వారికి బోధింపకుండినయెడల, వారికి పాపము లేకపోవును; 

ఇపుప్డైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు. 

యోహాను 15:23 => ననున్ దేవ్షించువాడు నా తండిర్నికూడ దేవ్షించుచునాన్డు. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:53 => దేవదూతల దావ్రా నియమింపబడిన ధరమ్శాసత్రమును మీరు 

పొందితిరిగాని దానిని గైకొనలేదని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

రోమీయులకు 9:31 => అయితే ఇశార్యేలు నీతికారణమైన నియమమును వెంటాడినను ఆ 

నియమమును అందుకొనలేదు, 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

రోమీయులకు 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 
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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. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

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? 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

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

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

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

నియమింపబడిరి. 

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

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

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

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

యెషయా 4:4 => తీరుప్తీరుచ్ ఆతమ్వలనను దహించు ఆతమ్వలనను పర్భువు సీయోను 

కూమారెత్లకునన్ కలమ్షమును కడిగివేయునపుప్డు యెరూషలేమునకు తగిలిన రకత్మును దాని 

మధయ్నుండి తీసివేసి దాని శుదిధ్చేయునపుప్డు  

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 3:10 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

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. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 
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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 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 

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

తనమటుట్కు రకిష్ంపబడును గాని అగిన్లోనుండి తపిప్ంచుకొనన్టుట్ రకిష్ంపబడును. 

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

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

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

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

యిరిమ్యా 2:22 => నీవు కాష్రముతో కడుగుకొనినను విసాత్రమైన సబుబ్ రాచుకొనినను నీ దోషము 

మరకవలె నాకు కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మారుక్ 9:3 => అంతలో ఆయన వసత్రములు పర్కాశమానమైనవియు మిగుల తెలల్నివియు ఆయెను; 

లోకమందు ఏ చాకలియును అంత తెలల్గా చలువచేయలేడు. 

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

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

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 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

నిరగ్మకాండము 19:15 => అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని 

చేరకూడదని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:23 => మరియు అతడు ఉపమానరీతిగా అయోయ్ దేవుడు ఇటుల్ చేయునపుప్డు 

ఎవడు బర్దుకును?  

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.  

నాయ్యాధిపతులు 2:22 => యెహోషువ చనిపోయిన కాలమున శేషించిన జనములలో ఏ జనమును 

వారి యెదుటనుండి నేను వెళల్గొటట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:4 => పదివేలమంది నిలిచియుండగా యెహోవా ఈ జనులింక ఎకుక్వమంది, 

నీళల్యొదద్కు వారిని దిగజేయుము, అకక్డ నీకొరకు వారిని శోధించెదను. ఇతడు నీతోకూడ పోవలెనని 

నేను ఎవనిగూరిచ్ చెపుప్దునో వాడు నీతో పోవలెను; ఇతడు నీతో పోకూడదని యెవనిగూరిచ్ నీతో 

చెపుప్దునో వాడు పోకూడదని గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 6:20 => అపుప్డు బేతెష్మెషువారు పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఎవరు 

నిలువగలరు? మనయొదద్నుండి ఆయన ఎవరి యొదద్కు పోవలెనని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 
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యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

యోబు 28:1 => వెండికి గని గలదు పుటమువేయు సువరణ్మునకు సథ్లము గలదు. 

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

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

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 119:119 => భూమిమీదనునన్ భకిత్హీనులనందరిని నీవు మషుట్వలె లయపరచుదువు 

కావున నీ శాసనములు నాకు ఇషట్మైయునన్వి 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

సామెతలు 17:3 => వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు 

యెహోవాయే. 

యెషయా 9:5 => యుదధ్పు సందడిచేయు యోధులందరి జోళుల్ను రకత్ములో పొరలింపబడిన 

వసత్రములును అగిన్లో వేయబడి దహింపబడును.  

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

ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛినాన్భినన్ములుగా చేయబడు సునన్పు 

రాళల్వలె అతడు బలిపీఠపు రాళల్నిన్టిని కొటుట్నపుప్డు దేవతాసత్ంభము సూరయ్దేవతా పర్తిమలు ఇకను 

మరల లేవవు.  

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  
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యెషయా 48:10 => నేను నినున్ పుటము వేసితిని వెండిని వేసినటుల్ కాదు ఇబబ్ంది కొలిమిలో నినున్ 

పరీకిష్ంచితిని 

యిరిమ్యా 6:29 => కొలిమితితిత్ బహుగా బుసలు కొటుట్చునన్ది గాని అగిన్లోనికి సీసమే 

వచుచ్చునన్ది; వయ్రథ్ముగానే చొకక్ము చేయుచు వచెచ్ను. దుషుట్లు చొకక్మునకు రారు.  

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

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

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

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

దండు బహు గొపప్దైయునన్ది ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్నది బలముగలది యెహోవా దినము బహు 

భయంకరము, దానికి తాళగలవాడెవడు?  

ఆమోసు 9:10 => ఆ కీడు మనలను తరిమి పటట్దు, మనయొదద్కు రాదు అని నా జనులలో 

అనుకొను పాపాతుమ్లందరును ఖడగ్ముచేత చతుత్రు. 

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

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

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

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. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 21:12 => యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని 

వెళల్గొటిట్, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 
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మతత్యి 24:27 => మెరుపు తూరుప్న పుటిట్ పడమటివరకు ఏలాగు కనబడునో ఆలాగే 

మనుషయ్కుమారుని రాకడయు నుండును. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మారుక్ 13:1 => ఆయన దేవాలయములోనుండి వెళుల్చుండగా ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు 

బోధకుడా, యీ రాళేల్లాటివో యీ కటట్డములు ఏలాటివో చూడుమని ఆయనతో అనెను. 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

లూకా 12:49 => నేను భూమిమీద అగిన్వేయ వచిచ్తిని; అది ఇదివరకే రగులుకొని మండవలెనని 

యెంతో కోరుచునాన్ను. 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 

యోహాను 1:26 => యోహాను నేను నీళల్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను గాని నా వెనుక 

వచుచ్చునన్వాడు మీ మధయ్ ఉనాన్డు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:3 => మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి 

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:40 => పర్వకత్ల గర్ంథమందు చెపప్బడినది మీమీదికి రాకుండ 

చూచుకొనుడి; అదేమనగా  

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 
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యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

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

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

1 యోహాను 2:28 => కాబటిట్ చినన్పిలల్లారా, ఆయన పర్తయ్క్షమగునపుప్డు ఆయన రాకడయందు 

మనము ఆయన యెదుట సిగుగ్పడక ధైరయ్ము కలిగియుండునటుల్ మీరాయనయందు నిలిచియుండుడి. 

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. 

వచనము 6 

యెహోవానైన నేను మారుప్లేనివాడను గనుక యాకోబు సంతతివారైన మీరు లయము కాలేదు. 

కీరత్నలు 66:10 => దేవా, నీవు మముమ్ను పరిశీలించియునాన్వు. వెండిని నిరమ్లము చేయురీతిగా 

మముమ్ను నిరమ్లులను చేసియునాన్వు. 

సామెతలు 17:3 => వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు 

యెహోవాయే. 

సామెతలు 25:4 => వెండిలోని మషుట్ తీసివేసినయెడల పుటము వేయువాడు పాతర్యొకటి 

సిదధ్పరచును. 

యెషయా 1:25 => నా హసత్ము నీమీద పెటిట్ కాష్రము వేసి నీ మషుట్ను నిరమ్లము చేసి నీలో కలిపిన 

తగరమంతయు తీసివేసెదను.  

యెషయా 48:10 => నేను నినున్ పుటము వేసితిని వెండిని వేసినటుల్ కాదు ఇబబ్ంది కొలిమిలో నినున్ 

పరీకిష్ంచితిని 

యిరిమ్యా 6:28 => వారందరు బహు దోర్హులు, కొండెగాండుర్, వారు మటిట్లోహము వంటివారు, 

వారందరు చెరుపువారు. 
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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 22:18 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు నా దృషిట్కి మషుట్వంటివారైరి, అందరును 

కొలిమిలోని ఇతత్డియు తగరమును ఇనుమును సీసమునైరి, వారు వెండి మషుట్వంటివారైరి. 

యెహెజేక్లు 22:19 => కావున పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరందరును మషుట్వంటి 

వారైతిరి. నేను మిముమ్ను యెరూషలేము మధయ్ను పోగుచేసెదను, ఒకడు వెండియు ఇతత్డియు 

ఇనుమును సీసమును తగరమును పోగుచేసి కొలిమిలో వేసి దానిమీద అగిన్ ఊది కరిగించినటుల్ 

యెహెజేక్లు 22:20 => నా కోపముచేతను రౌదర్ముచేతను మిముమ్ను పోగుచేసి అకక్డ మిముమ్ను 

కరిగింతును. 

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

దానిలో కరిగిపోవుదురు. 

యెహెజేక్లు 22:22 => కొలిమిలో వెండి కరుగునటుల్ మీరు దానిలో కరిగిపోవుదురు, అపుప్డు 

యెహోవానైన నేను నా కోర్ధమును మీమీద కుమమ్రించితినని మీరు తెలిసికొందురు. 

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 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 
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లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

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. 

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

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

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

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

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

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

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

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

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. 

Page  of 251 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మలాకీ 1:7 => నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

మలాకీ 1:8 => గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను 

రోగము గలదానినైనను అరిప్ంచినయెడల అది దోషము కాదా? అటిట్వాటిని నీ యధికారికి 

నీవిచిచ్నయెడల అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మలాకీ 1:9 => దేవుడు మనకు కటాక్షము చూపునటుల్ ఆయనను శాంతిపరచుడి; మీచేతనే గదా అది 

జరిగెను. ఆయన మిముమ్నుబటిట్ యెవరినైన అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మలాకీ 1:10 => మీలో ఒకడు నా బలిపీఠముమీద నిరరథ్కముగా అగిన్ రాజబెటట్కుండునటుల్ నా 

మందిరపు వాకిండల్ను మూయువాడొకడు మీలో ఉండినయెడల మేలు; మీయందు నాకిషట్ములేదు, 

మీచేత నేను నైవేదయ్మును అంగీకరింపనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 2:1 => కావున యాజకులారా, ఈ ఆజఞ్ మీకియయ్బడియునన్ది. 

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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మలాకీ 2:3 => మిముమ్నుబటిట్ వితత్నములు చెరిపివేతును, మీ ముఖములమీద పేడవేతును, 

పండుగలలో మీరరిప్ంచిన పశువులపేడ వేతును, పేడ ఊడిచ్వేసిన సథ్లమునకు మీరు 

ఊడిచ్వేయబడుదురు 

మలాకీ 2:4 => అందువలన లేవీయులకు నిబంధనగా ఉండునటుల్ ఈ ఆజఞ్ను మీకిచిచ్నవాడను 

నేనేయని మీరు తెలిసికొందురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 2:5 => నేను చేసిన నిబంధన వారి జీవమునకును సమాధానమునకును కారణమాయెను; 

భయభకుత్లు పుటిట్ంచుటకై నేను వాటిని వారికిచిచ్తిని గనుక వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి, నా 

నామము విషయములో భయము గలవారై 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

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

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 
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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 66:21 => 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. 

యిరిమ్యా 33:19 => మరియు యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 33:20 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా దివారాతర్ములు వాటి సమయములలో 

ఉండకపోవునటుల్ నేను పగటికి చేసిన నిబంధనను రాతిర్కి చేసిన నిబంధనను మీరు భంగము 

చేయకలిగినయెడల 

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. 

యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

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

బలల్యొదద్కు వతుత్రు, వారే నేనపప్గించిన దానిని కాపాడుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

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. 

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. 

కీరత్నలు 4:5 => నీతియుకత్మైన బలులు అరిప్ంచుచు యెహోవాను నముమ్కొనుడి 

కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 

కీరత్నలు 50:23 => సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు నేను వానికి దేవుని 

రక్షణ కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము సిదధ్పరచుకొనెను.  

కీరత్నలు 69:30 => కీరత్నలతో నేను దేవుని నామమును సుత్తించెదను కృతజఞ్తాసుత్తులతో 

నేనాయనను ఘనపరచెదను  

కీరత్నలు 69:31 => ఎదుద్కంటెను, కొముమ్లును డెకక్లునుగల కోడెకంటెను అది యెహోవాకు 

పీర్తికరము  

కీరత్నలు 107:21 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 107:22 => వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురుగాక ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన 

కారయ్ములను పర్కటించుదురుగాక.  
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కీరత్నలు 116:17 => నేను నీకు కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెదను 

కీరత్నలు 141:1 => యెహోవా నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నాయొదద్కు తవ్రపడి రముమ్ నేను 

మొఱఱ్పెటట్గా నా మాటకు చెవియొగుగ్ము 

కీరత్నలు 141:2 => నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను నీ 

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

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

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

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.  

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

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 
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2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

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 

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.  

నాయ్యాధిపతులు 2:22 => యెహోషువ చనిపోయిన కాలమున శేషించిన జనములలో ఏ జనమును 

వారి యెదుటనుండి నేను వెళల్గొటట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:4 => పదివేలమంది నిలిచియుండగా యెహోవా ఈ జనులింక ఎకుక్వమంది, 

నీళల్యొదద్కు వారిని దిగజేయుము, అకక్డ నీకొరకు వారిని శోధించెదను. ఇతడు నీతోకూడ పోవలెనని 

నేను ఎవనిగూరిచ్ చెపుప్దునో వాడు నీతో పోవలెను; ఇతడు నీతో పోకూడదని యెవనిగూరిచ్ నీతో 

చెపుప్దునో వాడు పోకూడదని గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 
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యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

యోబు 28:1 => వెండికి గని గలదు పుటమువేయు సువరణ్మునకు సథ్లము గలదు. 

కీరత్నలు 11:5 => యెహోవా నీతిమంతులను పరిశీలించును దుషుట్లును బలాతాక్రాసకుత్లును 

ఆయనకు అసహుయ్లు, 

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

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

కీరత్నలు 51:19 => అపుప్డు నీతియుకత్ములైన బలులును దహనబలులును సరావ్ంగ హోమములును 

నీకు అంగీకృతములగును అపుప్డు జనులు నీ బలిపీఠముమీద కోడెల నరిప్ంచెదరు. 

కీరత్నలు 119:119 => భూమిమీదనునన్ భకిత్హీనులనందరిని నీవు మషుట్వలె లయపరచుదువు 

కావున నీ శాసనములు నాకు ఇషట్మైయునన్వి 

కీరత్నలు 139:23 => దేవా, ననున్ పరిశోధించి నా హృదయమును తెలిసికొనుము ననున్ పరీకిష్ంచి 

నా ఆలోచనలను తెలిసికొనుము 

సామెతలు 27:21 => మూసచేత వెండిని కొలిమిచేత బంగారును తాను పొందిన కీరిత్చేత నరుని 

పరిశోధింపవచుచ్ను. 

యెషయా 4:4 => తీరుప్తీరుచ్ ఆతమ్వలనను దహించు ఆతమ్వలనను పర్భువు సీయోను 

కూమారెత్లకునన్ కలమ్షమును కడిగివేయునపుప్డు యెరూషలేమునకు తగిలిన రకత్మును దాని 

మధయ్నుండి తీసివేసి దాని శుదిధ్చేయునపుప్డు  

యెషయా 9:5 => యుదధ్పు సందడిచేయు యోధులందరి జోళుల్ను రకత్ములో పొరలింపబడిన 

వసత్రములును అగిన్లో వేయబడి దహింపబడును.  

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

ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛినాన్భినన్ములుగా చేయబడు సునన్పు 

రాళల్వలె అతడు బలిపీఠపు రాళల్నిన్టిని కొటుట్నపుప్డు దేవతాసత్ంభము సూరయ్దేవతా పర్తిమలు ఇకను 

మరల లేవవు.  
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యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

యిరిమ్యా 6:29 => కొలిమితితిత్ బహుగా బుసలు కొటుట్చునన్ది గాని అగిన్లోనికి సీసమే 

వచుచ్చునన్ది; వయ్రథ్ముగానే చొకక్ము చేయుచు వచెచ్ను. దుషుట్లు చొకక్మునకు రారు.  

యిరిమ్యా 9:7 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

ఆలకింపుము, వారిని చొకక్ము చేయునటుల్గా నేను వారిని కరగించుచునాన్ను, నా జనులనుబటిట్ నేను 

మరేమి చేయుదును? 

యెహెజేక్లు 20:38 => మరియు నామీద తిరుగబడువారిని దోషము చేయువారిని మీలో 

ఉండకుండ పర్తేయ్కించెదను, తాము కాపురమునన్ దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను గాని నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ వారు ఇశార్యేలు దేశములో పర్వేశించరు. 

యెహెజేక్లు 22:15 => అనయ్జనులలో నినున్ చెదరగొటుట్దును, ఇతర దేశములకు నినున్ 

వెళల్గొటుట్దును. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

మారుక్ 9:3 => అంతలో ఆయన వసత్రములు పర్కాశమానమైనవియు మిగుల తెలల్నివియు ఆయెను; 

లోకమందు ఏ చాకలియును అంత తెలల్గా చలువచేయలేడు. 

లూకా 12:49 => నేను భూమిమీద అగిన్వేయ వచిచ్తిని; అది ఇదివరకే రగులుకొని మండవలెనని 

యెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:3 => మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి 

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21 => అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి 

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

2 తిమోతి 2:21 => ఎవడైనను వీటిలో చేరక తనున్తాను పవితర్పరచుకొనినయెడల వాడు పరిశుదధ్ 

పరచబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అరహ్మై పర్తి సతాక్రయ్మునకు సిదధ్పరచబడి, ఘనత 

నిమితత్మైన పాతర్యై యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

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

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

వచనము 7 

మీ పితరులనాటనుండి మీరు నా కటట్డలను గైకొనక వాటిని తోర్సివేసితిరి; అయితే మీరు నాతటుట్ 

తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునవి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవియయ్గా మేము 

దేని విషయములో తిరుగుదుమని మీరందురు. 

యెషయా 1:26 => మొదటనుండినటుల్ నీకు నాయ్యాధిపతులను మరల ఇచెచ్దను ఆదిలో 

నుండినటుల్ నీకు ఆలోచనకరత్లను మరల నియమించెదను అపుప్డు నీతిగల పటట్ణమనియు 

నమమ్కమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెటట్బడును.  
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యెషయా 1:27 => సీయోనుకు నాయ్యము చేతను తిరిగివచిచ్న దాని నివాసులకు నీతిచేతను 

విమోచనము కలుగును. 

యెషయా 56:7 => నా పార్రథ్న మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద 

వారరిప్ంచు దహనబలులును బలులును నాకు అంగీకారములగును నా మందిరము సమసత్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును.  

యిరిమ్యా 30:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు యాకోబు నివాససథ్లములను 

కరుణించి వాని గుడారములను నేను చెరలోనుండి రపిప్ంతును; అపుప్డు పటట్ణము దాని కొండమీద 

కటట్బడును, నగరియు యథాపర్కారము నివాసులు గలదగును. 

యిరిమ్యా 30:19 => వాటిలో కృతజఞ్తా సోత్తర్ములను సంభర్మపడువారి సవ్రమును వినబడును, 

జనులు తకుక్వమంది కాకుండ నేను వారిని విసత్రింపజేసెదను, అలుప్లు కాకుండ నేను వారిని 

ఘనులుగా జేసెదను. 

యిరిమ్యా 30:20 => వారి కుమారులు మునుపటివలెనుందురు, వారి సమాజము నా యెదుట 

సాథ్పింపబడును, వారిని బాధపరచువారినందరిని శికిష్ంచెదను. 

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. 

యిరిమ్యా 31:24 => అలసియునన్ వారి ఆశను తృపిత్పరచుదును,కృశించిన వారినందరిని 

నింపుదును. 

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 20:41 => జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను 

చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా 

మిముమ్ను అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 43:26 => ఏడు దినములు యాజకులు బలిపీఠమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయుచు 

దానిని పవితర్ పరచుచు పర్తిషిఠ్ంచుచు నుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:27 => ఆ దినములు తీరిన తరువాత ఎనిమిదవ దినము మొదలుకొని యాజకులు 

బ లి పీ ఠ ము మీ ద మీ ద హ న బ లు ల ను మీ స మా ధా న బ లు ల ను అ రిప్ం ప గా నే ను 

మిముమ్నంగీకరించెదను; ఇదే పర్భువగు 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 14:20 => 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:26 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులకు దేవుడు 

సహాయముచేయగా వారు ఏడు కోడెలను ఏడు గొఱఱ్పొటేట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:2 => దహనబలులను సమాధాన బలులను దావీదు అరిప్ంచి చాలించిన 

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:3 => పురుషులకేమి సతరీలకేమి ఇశార్యేలీయులందరిలో ఒకొక్కక్రికి ఒక 

రొటెట్ను ఒక భక్షయ్మును ఒక దార్క్షపండల్ అడను పంచిపెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:26 => పిమమ్ట దావీదు యెహోవాకు అచచ్ట ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచి. 

దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి 

దహనబలిపీఠము మీదికి అగిన్వలన అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:21 => తరువాత వారు యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచిరి. మరునాడు 

దహనబలిగా వెయియ్ యెదుద్లను వెయియ్ గొఱఱ్పొటేట్ళల్ను వెయియ్ గొఱఱ్పిలల్లను వాటి పానారప్ణలతో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరి సంఖయ్కు తగునటుట్గా అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => ఆ దినమున వారు యెహోవా సనిన్ధిని బహు సంతోషముతో 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనునకు రెండవసారి పటాట్భిషేకముచేసి, 

యెహోవా సనిన్ధిని అతని అధిపతిగాను సాదోకును యాజకునిగాను అభిషేకించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:6 => సమాజపు గుడారము ముందర యెహోవా సనిన్ధినుండి ఇతత్డి 

బలిపీఠము నొదద్కు సొలొమోను పోయి దానిమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:2 => యెహోవా తేజసుస్తో మందిరము నిండినందున యాజకులు 

అందులో పర్వేశింపలేకయుండిరి. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:10 => ఏడవ నెల యిరువది మూడవ దినమందు దావీదునకును 

సొలొమోనునకును తన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును యెహోవా చేసిన మేలుల విషయమై 

సంతోషించుచును మనోతాస్హము నొందుచును, ఎవరి గుడారములకు వారు వెళుల్నటుల్ అతడు 

జనులకు సెలవిచిచ్ వారిని పంపివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:11 => ఆ పర్కారము సొలొమోను యెహోవా మందిరమును రాజనగరును 

కటిట్ంచి, యెహోవా మందిరమందును తన నగరునందును చేయుటకు తాను ఆలోచించినదంతయు ఏ 

లోపము లేకుండ నెరవేరిచ్ పని ముగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => అపుప్డు యెహోవా రాతిర్యందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీ వినన్పము నంగీకరించి యీ సథ్లమును నాకు బలులు అరిప్ంచు 

మందిరముగా కోరుకొంటిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:12 => అది మొదలుకొని సొలొమోను తాను మంటపము ఎదుట కటిట్ంచిన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. అతడు అనుదిన నిరణ్యముచొపుప్న 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:13 => మోషే యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ విశార్ంతిదినములయందును, 

అమావాసయ్లయందును, నియామక కాలములయందును, సంవతస్రమునకు ముమామ్రు జరుగు 

పండుగలయందును, అనగా పులియని రొటెట్ల పండుగయందును వారముల పండుగయందును 

పరణ్శాలల పండుగయందును యెహోవాకు దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:14 => అతడు తన తండిర్యైన దావీదు చేసిన నిరణ్యమునుబటిట్ వారి వారి 

సేవాధరమ్ములను జరుపుకొనుటకై వారి వారి వంతుల చొపుప్న యాజకులను వారి సేవకును, 

కటట్డనుబటిట్ అనుదినమున యాజకుల సముఖమున సుత్తి చేయుటకును, ఉపచారకులుగా 

ఉండుటకును, వంతులచొపుప్న లేవీయులను, దావ్రములనిన్టి దగగ్ర కావలియుండుటకై వారి వారి 
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వంతులచొపుప్న దావ్రపాలకులను నియమించెను; దైవజనుడైన దావీదు ఆలాగుననే యాజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:31 => అంతట హిజిక్యా మీరిపుప్డు యెహోవాకు మిముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిరి; దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా మందిరములోనికి బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను 

తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజపువారు బలిదర్వయ్ములను కృతజఞ్తారప్ణలను తీసికొనివచిచ్రి, 

దహనబలుల నరిప్ంచుటకు ఎవరికి ఇషట్ముపుటెట్నో వారు దహనబలి దర్వయ్ములను తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:32 => సమాజపువారు తీసికొనివచిచ్న దహనబలి పశువులెనిన్యనగా, 

డెబబ్ది కోడెలును నూరు పొటేట్ళుల్ను రెండువందల గొఱఱ్పిలల్లును; ఇవి యనిన్యు యెహోవాకు 

దహనబలులుగా తేబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:33 => పర్తిషిఠ్ంపబడినవి ఆరువందల ఎదుద్లును మూడువేల గొఱఱ్లును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:34 => యాజకులు కొదిద్గా ఉనన్ందున వారు ఆ దహనబలి 

పశువులనిన్టిని ఒలువలేకపోగా, పని సంపూరణ్మగువరకు కడమ యాజకులు తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనువరకు వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికి సహాయము చేసిరి; తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయందు యాజకులకంటె లేవీయులు యథారథ్హృదయులై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:35 => సమాధాన బలి పశువుల కొర్వువ్ను దహనబలి పశువులును 

దహనబలులకు ఏరప్డిన పానారప్ణలును సమృదిధ్గా ఉండెను. ఈలాగున యెహోవా మందిర సేవ 

కర్మముగా జరిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:36 => ఈ కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున దేవుడు జనులకు 

సిదధ్పరచినదానిని చూచి హిజిక్యాయును జనులందరును సంతోషించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:21 => యెరూషలేములోనునన్ ఇశార్యేలువారు బహు సంతోషభరితులై 

పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను 

ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను సుత్తించుచు ఉండిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:22 => యెహోవా సేవయందు మంచి నేరప్రులైన లేవీయులందరితో 

హిజిక్యా పీర్తిగా మాటలాడెను; వారు సమాధానబలులు అరిప్ంచుచు, తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా దేవుడని యొపుప్కొనుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:23 => యూదా రాజైన హిజిక్యా సమాజపువారికి బలియరప్ణల 

నిమితత్ము వెయియ్ కోడెలను ఏడువేల గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, అధిపతులు వెయియ్ కోడెలను పదివేల 

గొఱఱ్లనిచుచ్టయు, బహుమంది యాజకులు తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయు 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:25 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును యూదావారిలోనుండియు 

ఇశార్యేలువారిలోనుండియు వచిచ్న సమాజపువారందరును, ఇశార్యేలు దేశములోనుండి వచిచ్ 

యూదాలో కాపురమునన్ అనుయ్లును సంతోషించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:26 => యెరూషలేము కాపురసుథ్లకు మికిక్లి ఆనందము కలిగెను. 

ఇశార్యేలు రాజును దావీదు కుమారుడునైన సొలొమోను కాలమునకు తరువాత ఈలాగున జరిగి 

యుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:27 => అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా 

వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:20 => హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన 

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:21 => తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి 

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

యిరిమ్యా 2:2 => నీవు వెళి ల్ యెరూషలేము నివాసుల చెవులలో ఈ సమాచారము పర్కటింపుము. 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు అరణయ్ములోను, వితత్నములు వేయదగని దేశములోను, ననున్ 
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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. 

విలాపవాకయ్ములు 5:21 => యెహోవా, నీవు మముమ్ను నీతటుట్ తిర్పిప్నయెడల మేము తిరిగెదము. 

మా పూరవ్సిథ్తి మరల మాకు కలుగజేయుము. 

యెహెజేక్లు 16:55 => సొదొమయు దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, షోమోర్నును 

దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, నీవును నీ కుమారెత్లును మీ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు. 

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 

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

నీ సావ్సథ్య్పువారిని మేపుము. బాషానులోను గిలాదులోను వారు పూరవ్కాలమున మేసినటుట్ 

మేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21 => అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి 

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

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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వచనము 8 

మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని విషయములో మేము 

నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

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

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

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

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

కీరత్నలు 50:4 => ఆయన తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్టకై 

కీరత్నలు 50:5 => బలయ్రప్ణచేత నాతో నిబంధన చేసికొనిన నా భకుత్లను నాయొదద్కు సమకూరుచ్డని 

మీది ఆకాశమును భూమిని పిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 50:6 => దేవుడు తానే నాయ్యకరత్యై యునాన్డు. ఆకాశము ఆయన నీతిని 

తెలియజేయుచునన్ది.(సెలా.)  

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. 

యెహెజేక్లు 34:20 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో నేను నేనే 

కొర్వివ్న గొఱఱ్లకును చికిక్పోయిన గొఱఱ్లకును మధయ్ భేదము కనుగొని తీరుప్ తీరుచ్దును. 

యెహెజేక్లు 34:21 => మీరు భుజముతోను పర్కక్తోను తోర్సి, కొముమ్లతో రోగముగల 

వాటిననిన్టిని పొడిచి చెదరగొటెట్దరు. 
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యెహెజేక్లు 34:22 => నా గొఱఱ్లు ఇక దోపుడు కాకుండ గొఱఱ్కును గొఱఱ్కును మధయ్ తీరుప్తీరిచ్ 

నేను వాటిని రకిష్ంచెదను. 

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

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 

హెబీర్యులకు 10:31 => జీవముగల దేవునిచేతిలో పడుట భయంకరము. 

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. 

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

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

యూదా 1 :15 => భకిత్హీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెపిప్న కఠినమైన 

మాటలనిన్టినిగూరిచ్యు వారిని ఒపిప్ంచుటకును, పర్భువు తన వేవేల పరిశుదుధ్ల పరివారముతో 

వచెచ్ను. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

కీరత్నలు 50:7 => నా జనులారా, నేను మాటలాడబోవుచునాన్ను ఆలకించుడి ఇశార్యేలూ, 

ఆలకింపుము నేను దేవుడను నీ దేవుడను నేను నీ మీద సాక్షయ్ము పలికెదను 

కీరత్నలు 81:8 => నా పర్జలారా, ఆలంకిపుడి నేను మీకు సంగతి తెలియజేతును అయోయ్ 

ఇశార్యేలూ, నీవు మా మాట వినినయెడల ఎంత మేలు! 
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యిరిమ్యా 29:23 => చెరపటట్బడి బబులోనులోనునన్ యూదావారందరును బబులోను రాజు 

అగిన్లో కాలిచ్న సిదిక్యావలెను అహాబువలెను యెహోవా నినున్ చేయునుగాకని చెపుప్చు వారి పేళల్ను 

శాపవచనముగా వాడుకొందురు; ఇదే 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 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 
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మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

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. 
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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. 

లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 20:10 => పరుని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికి, అనగా తన పొరుగువాని 

భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికిని ఆ వయ్భిచారిణికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 20:27 => పురుషునియందేమి సతరీయందేమి కరణ్పిశాచియైనను సోదెయైనను 

ఉండినయెడల వారికి మరణశిక్ష విధింపవలెను, వారిని రాళల్తో కొటట్వలెను. తమ శిక్షకు తామే 

కారకులు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రించువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:17 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:18 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:19 => దొంగిలకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:20 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:21 => నీ పొరుగువాని భారయ్ను ఆశింపకూడదు; నీ పొరుగువాని 

యింటినైనను వాని పొలమునైనను వాని దాసునినైనను వాని దాసినినైనను వాని యెదుద్నైనను వాని 

గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 
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యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

యెహెజేక్లు 22:6 => నీలోని ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులందరును తమ శకిత్కొలది నరహతయ్ 

చేయుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:8 => నాకు పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను నీవు తృణీకరించుచునాన్వు, నా 

విశార్ంతిదినములను నీవు అపవితర్పరచుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 

యెహెజేక్లు 22:10 => తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై 

బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 

యెహెజేక్లు 22:12 => ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, 

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని 

దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 
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జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

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. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

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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నిరగ్మకాండము 22:21 => పరదేశిని విసికింపవదుద్, బాధింపవదుద్; మీరు ఐగుపుత్ దేశములో 

పరదేశులైయుంటిరి గదా. 

నిరగ్మకాండము 22:22 => విధవరాలినైనను దికుక్లేని పిలల్నైనను బాధపెటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

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

విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు దికుక్లేని వారగుదురు. 

లేవీయకాండము 19:13 => నీ పొరుగువాని హింసింపకూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలివాని 

కూలి మరునాటివరకు నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14 => నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ 

పరదేశులలోనేమి దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు. విధవరాలి వసత్రమును తాకటుట్గా తీసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:19 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని విధవరాలికేగాని నాయ్యము 

తపిప్ తీరుప్ తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

సామెతలు 22:22 => దరిదుర్డని దరిదుర్ని దోచుకొనవదుద్ గుమమ్మునొదద్ దీనులను బాధపరచవదుద్. 

సామెతలు 22:23 => యెహోవా వారి పక్షమున వాయ్జెయ్మాడును ఆయన వారిని దోచుకొనువారి 

పార్ణమును దోచుకొనును.  

సామెతలు 23:10 => పురాతనమైన పొలిమేర రాతిని తీసివేయకుము తలిదండుర్లు లేనివారి 

పొలములోనికి నీవు చొరబడకూడదు 

సామెతలు 23:11 => వారి విమోచకుడు బలవంతుడు ఆయన వారి పక్షమున నీతో వాయ్జెయ్మాడును. 
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యిరిమ్యా 22:13 => నీతి తపిప్ తన నగరును సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన 

మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు , జీతమియయ్క తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు 

చేయించుకొనువానికి శర్మ. 

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

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 

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

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

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

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

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

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:12 => నా సహోదరులారా, ముఖయ్మైన సంగతి ఏదనగా, ఆకాశము తోడనిగాని భూమి 

తోడనిగాని మరి దేని తోడనిగాని ఒటుట్పెటుట్కొనక, మీరు తీరుప్పాలు కాకుండునటుల్ అవునంటే అవును 

కాదంటే కాదు అని ఉండవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 
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ఆదికాండము 20:11 => అబార్హాము ఈ సథ్లమందు దేవుని భయము ఏమాతర్మును లేదు గనుక 

నా భారయ్ నిమితత్ము ననున్ చంపుదురనుకొని చేసితిని. 

ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

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

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

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

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

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

రోమీయులకు 3:8 => మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెపుప్చునాన్మని, కొందరు 

మముమ్ను దూషించి చెపుప్ పర్కారము మేమెందుకు చెపప్రాదు? అటిట్వారికి కలుగు శికాష్విధి నాయ్యమే. 
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ఆదికాండము 31:50 => చూడుము, మనయొదద్ ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే సాకిష్ 

అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:6 => దరిదుర్ని వాయ్జెయ్ములో నాయ్యము విడిచి తీరుప్ తీరచ్కూడదు 

లేవీయకాండము 6:3 => పోయినది తనకు దొరికినపుప్డు దానిగూరిచ్ బొంకిన యెడలనేమి, 

మనుషుయ్లు వేటిని చేసి పాపులగుదురో వాటనిన్టిలో దేని విషయమైనను అబదధ్పర్మాణము 

చేసినయెడలనేమి, 

లేవీయకాండము 18:20 => నీ పొరుగువాని భారయ్యందు నీ వీరయ్సఖ్లనముచేసి ఆమెవలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:12 => నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని 

నామమును అపవితర్పరచకూడదు; నేను యెహోవాను. 

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

మంతర్ యోగములు చేయకూడదు, 

లేవీయకాండము 19:33 => మీ దేశమందు పరదేశి నీ మధయ్ నివసించునపుప్డు వానిని 

బాధింపకూడదు, 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 25:43 => నీ దేవునికి భయపడి అటిట్వానిని కఠినముగా చూడకుము. 

సంఖాయ్కాండము 5:24 => శాపము కలుగజేయు ఆ చేదు నీళల్ను ఆ సతరీకి తార్గింపవలెను. శాపము 

కలుగజేయు ఆ నీళుల్ ఆమెలోనికి చేదు పుటిట్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:20 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

Page  of 278 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:13 => మరియు యెహోవా నేను ఈ పర్జలను చూచితిని; ఇదిగో వారు 

లోబడనొలల్ని పర్జలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:13 => అయితే వాని విడిపించి నీయొదద్నుండి పంపివేయునపుప్డు నీవు 

వటిట్చేతులతో వాని పంపివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:16 => అతడు తన యిషట్పర్కారము నీ గార్మములలో ఒకదానియందు 

తాను ఏరప్రచుకొనిన చోట మీతో కలిసి మీ మధయ్ నివసింపవలెను; నీవు వాని బాధింపకూడదు.  

యెహోషువ 9:20 => మనము వారితో చేసిన పర్మాణము వలన మనమీదికి కోపము రాకపోవునటుల్ 

ఆ పర్మాణమునుబటిట్ వారిని బర్దుకనియయ్వలెనని చెపిప్ 

నాయ్యాధిపతులు 11:10 => గిలాదు పెదద్లు నిశచ్యముగా మేము నీ మాటచొపుప్న చేయుదుము; 

యెహోవా మన యుభయుల మధయ్ను సాకిష్గా ఉండును గాకని యెఫాత్తో అనిరి. 

రూతు 1:21 => నేను సమృధిద్గలదాననై వెళి ల్తిని, యెహోవా ననున్ రికుత్రాలినిగా తిరిగి రాజేసెను. 

మీరు ననున్ నయోమి అని పిలువనేల? యెహోవా నామీద విరుదధ్ముగ సాక్షయ్ము పలికెను, సరవ్శకుత్డు 

ననున్ బాధపరచెను అని వారితో చెపెప్ను. 

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. 

యోబు 6:27 => మీరు తండిర్లేనివారిని కొనుటకై చీటుల్ వేయుదురు, మీ సేన్హితులమీద బేరము 

సాగింతురు. 

యోబు 7:2 => నీడను మిగుల నపేకిష్ంచు దాసునివలెను కూలినిమితత్ము కనిపెటుట్కొను 

కూలివానివలెను 

యోబు 20:27 => ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 

యోబు 27:13 => దేవునివలన భకిత్హీనులకు నియమింపబడిన భాగము ఇది ఇది బాధించువారు 

సరవ్శకుత్నివలన పొందు సావ్సథ్య్ము 
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యోబు 31:12 => అది నాశనకూపము వరకు దహించు అగిన్హోతర్ము అది నా ఆదాయమంతయు 

నిరూమ్లము చేయును. 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 94:6 => యెహోవా, వారు నీ పర్జలను నలుగగొటుట్చునాన్రు నీ సావ్సథ్య్మును 

బాధించుచునాన్రు 

కీరత్నలు 146:7 => బాధపరచబడువారికి ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ను ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము 

దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. 

కీరత్నలు 146:9 => యెహోవా పరదేశులను కాపాడువాడు ఆయన తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను 

ఆదరించువాడు భకిత్హీనుల మారగ్మును ఆయన వంకరమారగ్ముగా చేయును. 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

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. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 
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యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యెషయా 3:5 => పర్జలలో ఒకడిటుల్ను మరియొకడటుల్ను పర్తివాడు తన పొరుగువానిని ఒతుత్డు 

చేయును. పెదద్వానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గరివ్ంచి తిరసాక్రముగా నడుచును.  

యెషయా 10:2 => తలిదండుర్లు లేనివారిని కొలల్పెటుట్కొనవలెననియు కోరి నాయ్యవిమరశ్ 

జరిగింపకుండ దరిదుర్లను తొలగించుటకును నా పర్జలలోని బీదల నాయ్యమును తపిప్ంచుటకును 

అనాయ్యపు విధులను విధించువారికిని బాధకరమైన శాసనములను వార్యించువారికిని శర్మ.  

యెషయా 29:21 => కీడుచేయ యతిన్ంచుచు ఒకక్ వాయ్జెయ్మునుబటిట్ యితరులను పాపులనుగా 

చేయుచు గుమమ్ములో తముమ్ను గదిద్ంచువానిని పటుట్కొనవలెనని ఉరినొడుడ్చు మాయమాటలచేత 

నీతిమంతుని పడదోర్యువారు నరకబడుదురు.  

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

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

యిరిమ్యా 5:2 => యెహోవా జీవముతోడు అను మాట పలికినను వారు మోసమునకై పర్మాణము 

చేయుదురు. 

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

వారిని తృపిత్గ పోషించినను వారు వయ్భిచారము చేయుచు వేశయ్ల ఇండల్లో గుంపులు కూడుదురు; 

నేనెటుల్ నినున్ క్షమించుదును? 

యిరిమ్యా 5:29 => అటిట్వాటిని చూచి నేను శికిష్ంపకయుందునా? అటిట్ జనులకు నేను పర్తిదండన 

చేయకుందునా? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

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

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

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

యిరిమ్యా 22:3 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్నిచుచ్చునాన్డు మీరు నీతి నాయ్యముల ననుసరించి 

నడుచుకొనుడి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, పరదేశులనైనను 

తండిర్లేనివారినైనను విధవరాండర్నైనను బాధింపకుడి వారికి ఉపదర్వము కలుగజేయకుడి, ఈ 

సథ్లములో నిరపరాధుల రకత్ము చిందింపకుడి. 

యిరిమ్యా 23:10 => దేశము వయ్భిచారులతో నిండియునన్ది, జనుల నడవడి చెడడ్దాయెను, వారి 

శౌరయ్ము అనాయ్యమున కుపయోగించుచునన్ది గనుక శాపగర్సత్మై దేశము దుఃఖపడుచునన్ది; 

అడవిబీళుల్ ఎండిపోయెను. 

యిరిమ్యా 27:9 => కాబటిట్ మీ పర్వకత్లేమి సోదెగాండేర్మి కలలు కనువారేమి కాలజాఞ్నులేమి 

మంతర్జుఞ్లేమి మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో పలుకునపుడు మీరు వారిని 

లక్షయ్పెటట్కుడి. 

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. 

యిరిమ్యా 49:11 => అనాధులగు నీ పిలల్లను విడువుము, నేను వారిని సంరకిష్ంచెదను, నీ 

విధవరాండుర్ ననున్ ఆశర్యింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 17:16 => ఎవనికి తాను పర్మాణముచేసి దాని నిరల్క్షయ్పెటెట్నో, యెవనితో తానుచేసిన 

నిబంధనను అతడు భంగముచేసెనో, యెవడు తనున్ రాజుగా నియమించెనో ఆ రాజునొదద్నే బబులోను 
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పురములోనే అతడు మృతినొందునని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్.  

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

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 

హోషేయ 12:7 => ఎఫార్యిమువారు కనానీయుల వరత్కులవంటివారై అనాయ్యపు తార్సును 

వాడుకచేసెదరు, బాధ పెటట్వలెననన్ కోరిక వారికి కలదు. 

ఆమోసు 4:1 => షోమోర్ను పరవ్తముననునన్ బాషాను ఆవులారా, దరిదుర్లను బాధపెటుట్చు బీదలను 

నలుగగొటుట్ వారలారా మాకు పానము తెచిచ్ ఇయుయ్డని మీ యజమానులతో చెపుప్వారలారా, యీ 

మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన యెహోవా తన పరిశుదధ్త తోడని చేసిన పర్మాణమేదనగా 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

జెఫనాయ్ 3:1 => ముషక్రమైనదియు భర్షట్మైనదియు అనాయ్యము చేయునదియునగు పటట్ణమునకు 

శర్మ. 
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జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 

జెకరాయ్ 8:17 => తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దురోయ్చన యోచింపకూడదు, అబదద్ 

పర్మాణముచేయ నిషట్పడకూడదు, ఇటిట్వనిన్యు నాకు అసహయ్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

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. 

మతత్యి 7:12 => కావున మనుషుయ్లు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే 

మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల ఉపదేశమునై యునన్ది. 

మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడడ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

1 కొరిందీయులకు 6:8 => అయితే మీరే అనాయ్యము చేయుచునాన్రు, అపహరించుచునాన్రు, మీ 

సహోదరులకే యీలాగు చేయుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 
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కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

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. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

వచనము 9 

ఈ జనులందరును నాయొదద్ దొంగిలుచునే యునాన్రు, మీరు శాపగర్సుత్లై యునాన్రు. 

ఆదికాండము 15:7 => మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ దాని 

నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి నినున్ ఇవతలకు తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే 

అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 22:16 => నీవు నీకు ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్ వెనుకతీయక యీ 

కారయ్ము చేసినందున 

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

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 
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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. 

నెహెమాయ్ 9:7 => దేవా యెహోవా, అబార్మును ఏరప్రచుకొని, కలీద్యుల ఊరు అను సథ్లము నుండి 

ఇవతలకు అతని రపిప్ంచి అతనికి అబార్హామను పేరు పెటిట్నవాడవు నీవే. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  

యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 42:6 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి 

వెలుపలికి తెచుచ్టకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును  

యెషయా 42:7 => యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి 

పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్జనులకు వెలుగుగాను నినున్ 

నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 42:8 => యెహోవాను నేనే; ఇదే నా నామము మరి ఎవనికిని నా మహిమను 

నేనిచుచ్వాడను కాను నాకు రావలసిన సోత్తర్మును విగర్హములకు చెందనియయ్ను. 

యెషయా 43:11 => నేను నేనే యెహోవాను, నేను తపప్ వేరొక రక్ష కుడు లేడు. 
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యెషయా 43:12 => పర్కటించినవాడను నేనే రకిష్ంచినవాడను నేనే దాని గర్హింపజేసినవాడను నేనే; 

యే అనయ్దేవతయు మీలో నుండియుండలేదు నేనే దేవుడను మీరే నాకు సాకుష్లు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్.  

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

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యెషయా 45:5 => నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడు. 

యెషయా 45:6 => తూరుప్దికుక్నుండి పడమటిదికుక్వరకు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడని జనులు 

తెలిసికొనునటుల్ నీవు ననున్ ఎరుగకుండినపప్టికిని నినున్ సిదధ్పరచితిని యెహోవాను నేనే నేను తపప్ 

మరి ఏ దేవుడును లేడు 

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

యెషయా 45:8 => ఆకాశమండలము నీతిని కురిపించునటుల్ అంతరిక్షమా, మహావరష్ము 

వరిష్ంచుము భూమి నెరలువిడిచి రక్షణ ఫలించునటుల్ భూమి నీతిని మొలిపించును గాక యెహోవానగు 

నేను దాని కలుగజేసియునాన్ను.  

యిరిమ్యా 32:27 => నేను యెహోవాను, సరవ్శరీరులకు దేవుడను, నాకు అసాధయ్మైనదేదైన 

నుండునా?  

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

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

దహించునంతగా నేను కోపింపను. 

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

ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 
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1 సమూయేలు 15:29 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు ఆధారమైనవాడు నరుడు కాడు, ఆయన 

అబదధ్మాడడు, పశాచ్తాత్ప పడడు. 

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

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

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. 

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

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

యునాన్ను. 

కీరత్నలు 78:38 => అయితే ఆయన వాతస్లయ్ సంపూరుణ్డై వారిని నశింపజేయక వారి దోషము 

పరిహరించువాడు. తన ఉగర్తను ఏమాతర్మును రేపుకొనక పలుమారు కోపము అణచుకొనువాడు. 

కీరత్నలు 78:57 => తమ పితరులవలె వారు వెనుకకు తిరిగి దోర్హులైరి జౌకిచుచ్ విలుల్ 

పనికిరాకపోయినటుల్ వారు తొలగిపోయిరి. 

కీరత్నలు 103:17 => ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కటట్డలననుసరించి నడచుకొను 

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  

కీరత్నలు 105:7 => ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు భూమియందంతట 

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

నింబధనను 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

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

గనుక మనము నిరూమ్లము కాకునన్వారము.  

విలాపవాకయ్ములు 3:23 => అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాతస్లయ్త పుటుట్చునన్ది నీవు 

ఎంతైన నమమ్దగినవాడవు.  

రోమీయులకు 5:10 => ఏలయనగా శతుర్వులమైయుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముదావ్రా 

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

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 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

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

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

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

విషయములోను పశాచ్తాత్ప పడడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:6 => నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినపుప్డెలల్ను నా దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

ఆదికాండము 6:6 => తాను భూమిమీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపమునొంది తన 

హృదయములో నొచుచ్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 6:2 => మరియు దేవుడు మోషేతో ఇటల్నెను నేనే యెహోవాను; 

లేవీయకాండము 18:5 => మీరు నాకటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు 

వాటివలన బర్దుకును; నేను యెహోవాను. 
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సంఖాయ్కాండము 23:27 => బాలాకు నీవు దయచేసి రముమ్; నేను వేరొకచోటికి నినున్ తోడుకొని 

పోయెదను; అకక్డనుండి నా నిమితత్ము నీవు వారిని శపించుట దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో 

అని బిలాముతో చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 9:19 => వారు ఎడారిలో ఉండగా నీవు బహు విసాత్రమైన కృప కలిగినవాడవై వారిని 

విసరిజ్ంపలేదు; మారగ్ముగుండ వారిని తోడుకొని పోవుటకు పగలు మేఘసత్ంభమును, దారిలో వారికి 

వెలుగిచుచ్టకు రాతిర్ అగిన్సత్ంభమును వారిపైనుండి వెళి ల్పోక నిలిచెను. 

కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళి ల్న మాటను 

మారచ్ను. 

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

యెషయా 46:4 => ముదిమి వచుచ్వరకు నినున్ ఎతిత్కొనువాడను నేనే తల వెండుర్కలు నెరయువరకు 

నినున్ ఎతిత్కొనువాడను నేనే నేనే చేసియునాన్ను చంకపెటుట్కొనువాడను నేనే నినున్ ఎతిత్కొనుచు 

రకిష్ంచువాడను నేనే.  

యెషయా 64:5 => నీ మారగ్ములనుబటిట్ నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు సంతోషముగా నీతి 

ననుసరించువారిని నీవు దరిశ్ంచుచునాన్వు. చితత్గించుము నీవు కోపపడితివి, మేము పాపులమైతివిు 

బహుకాలమునుండి పాపములలో పడియునాన్ము రక్షణ మాకు కలుగునా?  

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. 

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

లూకా 24:14 => జరిగిన ఈ సంగతులనిన్టినిగూరిచ్ యొకరితోనొకరు సంభాషించుచుండిరి. 
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హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

వచనము 10 

నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి 

తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను విపిప్, పటట్జాలనంత 

విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:7 => అరణయ్ములో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిన 

సంగతిని జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని మరువవదుద్. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరిన 

దినము మొదలుకొని యీ సథ్లమందు మీరు పర్వేశించువరకు మీరు యెహోవామీద తిరుగుబాటు 

చేయుచునే వచిచ్తిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:8 => హోరేబులో మీరు యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచినపుప్డు యెహోవా 

మిముమ్ నశింపజేయునంత కోపము మీమీద తెచుచ్కొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:9 => ఆ రాతిపలకలు, అనగా యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన 

సంబంధమైన పలకలను తీసికొనుటకు నేను కొండెకిక్నపుప్డు, అనన్పానములు మాని ఆ కొండమీద 

నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లుంటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:10 => అపుప్డు దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రెండు రాతిపలకలను 

యెహోవా నాకపప్గించెను. మీరు కూడివచిచ్న దినమున ఆ కొండమీద అగిన్ మధయ్నుండి యెహోవా 

మీతో పలికిన వాకయ్ములనిన్యు వాటిమీద ఉండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:11 => ఆ నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లు గడచినపుప్డు యెహోవా 

నిబంధన సంబంధమైన పలకలైన ఆ రెండు రాతిపలకలను నాకపప్గించి 

Page  of 292 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:12 => నీవు లేచి యికక్డనుండి తవ్రగా దిగుము; నీవు ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచిన నీ జనము చెడిపోయి, నేను వారికాజాఞ్పించిన తోర్వలోనుండి తవ్రగా తొలగి తమకు 

పోతబొమమ్ను చేసికొనిరని నాతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:13 => మరియు యెహోవా నేను ఈ పర్జలను చూచితిని; ఇదిగో వారు 

లోబడనొలల్ని పర్జలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:14 => నాకు అడడ్ము రాకుము, నేను వారిని నశింపజేసి వారి 

నామమును ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ తుడుపుపెటిట్, నినున్ వారికంటె బలముగల బహు జనముగా 

చేసెదనని నాతో చెపప్గా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:15 => నేను తిరిగి ఆ కొండదిగి వచిచ్తిని. కొండ అగిన్చేత 

కాలుచుండెను, ఆ రెండు నిబంధన పలకలు నా రెండుచేతులలో ఉండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:16 => నేను చూచినపుప్డు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసియుంటిరి. పోతదూడను చేయించుకొని యెహోవా మీకాజాఞ్పించిన తోర్వనుండి తవ్రగా 

తొలగిపోయి యుంటిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:17 => అపుప్డు నేను ఆ రెండు పలకలను పటుట్కొని, నా 

రెండుచేతులలోనుండి మీ కనున్లయెదుట వాటిని కిర్ందపడవేసి పగులగొటిట్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:18 => మీరు యెహోవా దృషిట్కి ఆ చెడునడత నడిచి చేసిన మీ సమసత్ 

పాపములవలన ఆయనకు కోపము పుటిట్ంపగా చూచి, మునుపటివలె అనన్పానములు మాని నలువది 

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు నేను యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:19 => ఏలయనగా మిముమ్ నశింపజేయవలెనని కోపపడిన యెహోవా 

కోపోదేర్కమును చూచి భయపడితిని. ఆ కాలమందును యెహోవా నా మనవి ఆలకించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:20 => మరియు యెహోవా అహరోనును నశింపజేయుటకు అతనిమీద 

బహుగా కోపపడగా నేను అహరోనుకై అపుప్డే బర్తిమాలుకొంటిని 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:21 => అపుప్డు మీరు చేసిన పాపమును, అనగా ఆ దూడను నేను 

పటుట్కొని అగిన్తో దాని కాలిచ్, నలుగగొటిట్, అది ధూళియగునంత మెతత్గా నూరి, ఆ కొండనుండి 

పారు ఏటిలో ఆ ధూళిని పారపోసితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:20 => నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమున వారిని పర్వేశపెటిట్న తరువాత, వారు తిని తార్గి తృపిత్పొంది కొర్వివ్నవారై 

అనయ్దేవతలతటుట్ తిరిగి వాటిని పూజించి ననున్ తృణీకరించి నా నిబంధనను మీరుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:27 => నీ తిరుగుబాటును నీ మూరఖ్తవ్మును నేనెరుగుదును. నేడు నేను 

ఇంక సజీవుడనై మీతో ఉండగానే, ఇదిగో మీరు యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:28 => నేను చనిపోయిన తరువాత మరి నిశచ్యముగా తిరుగుబాటు 

చేయుదురుకదా మీ గోతర్ముల పెదద్లనందరిని మీ నాయకులను నాయొదద్కు పోగుచేయుడి. 

ఆకాశమును భూమిని వారిమీద సాకుష్లుగా పెటిట్ నేను ఈ మాటలను వారి వినికిడిలో చెపెప్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29 => ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా 

చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు 

పార్పత్మగుననియు నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా 

ఆయన దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు. 

నెహెమాయ్ 9:16 => అయితే వారును మా పితరులును గరివ్ంచి, లోబడనొలల్క నీ ఆజఞ్లకు 

చెవియొగగ్కపోయిరి. 

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

అదుభ్తములను జాఞ్పకము చేసికొనక తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని, తాముండి వచిచ్న దాసయ్పు 

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

క్షమించుటకు సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు 

కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 
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నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 9:28 => వారు నెమమ్ది పొందిన తరువాత నీ యెదుట మరల దోర్హులుకాగా నీవు వారిని 

వారి శతుర్వులచేతికి అపప్గించితివి; వీరు వారిమీద అధికారము చేసిరి. వారు తిరిగివచిచ్ నీకు 

మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆకాశమందుండు నీవు ఆలంకించి నీ కృపచొపుప్న అనేకమారులు వారిని 

విడిపించితివి. 

నెహెమాయ్ 9:29 => నీ ఆజఞ్లను విధులను ఒకడు ఆచరించినయెడల వాటివలన వాడు 

బర్దుకునుగదా. వారు మరల నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుచునటుల్ నీవు వారిమీద సాక్షయ్ము 

పలికినను, వారు గరివ్ంచి నీ ఆజఞ్లకు లోబడక నీ విధుల విషయములో పాపులై నినున్ తిరసక్రించి 

తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి. 

నెహెమాయ్ 9:30 => నీవు అనేక సంవతస్రములు వారిని ఓరిచ్, నీ పర్వకత్లదావ్రా నీ ఆతమ్చేత 

వారిమీద సాక్షయ్ము పలికితివిగాని వారు వినక పోయిరి; కాగా నీవు ఆ యా దేశములలోనునన్ 

జనులచేతికి వారిని అపప్గించితివి. 

కీరత్నలు 78:8 => ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇశార్యేలు సంతతికి 

ధరమ్శాసత్రము ననుగర్హించెను మన పితరులు తమ పుతుర్లకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజాఞ్పించెను  

కీరత్నలు 78:9 => విండల్ను పటుట్కొని యుదద్సనన్దుధ్లైన ఎఫార్యిము సంతతివారు యుదధ్కాలమున 

వెనుకకు తిరిగిరి 

కీరత్నలు 78:10 => వారు దేవుని నిబంధనను గైకొనకపోయిరి ఆయన ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరింపనొలల్క పోయిరి 

యెహెజేక్లు 20:8 => అయితే వారు నా మాట విననొలల్క నామీద తిరుగుబాటు చేసి, తమకిషట్మైన 

హేయకృతయ్ములు చేయుట మానలేదు, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుట మానలేదు గనుక 

వారు ఐగుపీత్యుల దేశములో ఉండగానే నేను నా రౌదర్ము వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము 

వారిమీద తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని. 
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యెహెజేక్లు 20:13 => అయితే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి నా 

కటట్డల ననుసరింపక, తాము అనుసరించి బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న విధులను తృణీకరించి, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచగా, అరణయ్మందు నా రౌదార్గిన్ వారిమీద 

కుమమ్రించి వారిని నిరూమ్లము చేయుదుననుకొంటిని.  

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 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. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 
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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. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

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

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

మరచిపోడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:1 => నేను నీకు వినిపించిన యీ సంగతులనిన్యు, అనగా దీవెనయు 

శాపమును నీమీదికి వచిచ్న తరువాత నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ వెళల్గొటిట్ంచిన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:2 => సమసత్ జనముల మధయ్ను వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ దేవుడైన 

యెహోవావైపు తిరిగి, నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు సమసత్మునుబటిట్ నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను ఆయన మాట నీవును నీ సంతతివారును వినినయెడల 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా చెరలోని మిముమ్ను తిరిగి రపిప్ంచును. 

ఆయన మిముమ్ను కరుణించి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఏ పర్జలలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటెట్నో 

వారిలోనుండి తాను మిముమ్ను సమకూరిచ్ రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:4 => మీలో నెవరైన ఆకాశ దిగంతములకు వెళళ్గొటట్బడినను 

అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను సమకూరిచ్ అకక్డనుండి రపిప్ంచును. 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:49 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించి 

నెహెమాయ్ 1:8 => నీ సేవకుడైన మోషేతో నీవు సెలవిచిచ్న మాటను జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుము; 

అదేదనగా మీరు అపరాధము చేసినయెడల జనులలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటుట్దును. 

నెహెమాయ్ 1:9 => అయితే మీరు నావైపు తిరిగి నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచినయెడల, 

భూదిగంతముల వరకు మీరు తోలివేయబడినను అకక్డనుండి సహా మిముమ్ను కూరిచ్, నా నామము 

ఉంచుటకు నేను ఏరప్రచుకొనిన సథ్లమునకు మిముమ్ను రపిప్ంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్తివి గదా. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

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

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

Page  of 298 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

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

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

నేనెలల్పుప్డు కోపించువాడను కాను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 3:13 => నీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటుచేయుచు, నా మాటను అంగీకరింపక 

పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ంద అనుయ్లతో కలిసికొనుటకు నీవు ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము 

ఒపుప్కొనుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 3:14 => భర్షుట్లగు పిలల్లారా, తిరిగిరండి, నేను మీ యజమానుడను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్ ఒకానొక పటట్ణములోనుండి ఒకనిగాను, ఒకానొక కుటుంబములోనుండి ఇదద్రినిగాను 

మిముమ్ను తీసికొని సీయోనునకు రపిప్ంచెదను.  

యిరిమ్యా 3:22 => భర్షుట్లైన బిడడ్లారా, తిరిగిరండి; మీ అవిశావ్సమును నేను బాగుచేసెదను; నీవే 

మా దేవుడవైన యెహోవావు, నీయొదద్కే మేము వచుచ్చునాన్ము, 

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. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

హోషేయ 14:1 => ఇశార్యేలూ, నీ పాపముచేత నీవు కూలితివి గనుక నీ దేవుడైన యెహోవాతటుట్కు 

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

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.  

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

మలాకీ 3:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననున్గూరిచ్ మీరు బహు గరవ్పు మాటలు పలికి 

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

యెషయా 65:2 => తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచుకొనుచు లోబడనొలల్ని 

పర్జలవైపు దినమంతయు నాచేతులు చాపుచునాన్ను.  

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

లూకా 15:16 => వాడు పందులు తిను పొటుట్తో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును 

వానికేమియు ఇయయ్లేదు. 

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 
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రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

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

కీరత్నలు 80:14 => సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, ఆకాశములోనుండి మరల చూడుము ఈ 

దార్కాష్వలిల్ని దృషిట్ంచుము. 

యెషయా 43:27 => నీ మూలపితరుడు పాపము చేసినవాడే, నీ మధయ్వరుత్లు నామీద తిరుగుబాటు 

చేసినవారే. 

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 24:19 => నీవు చేసినవాటివలన మేము తెలిసికొనవలసిన సంగతి నీవు మాతో చెపప్వా 

అని జనులు ననన్డుగగా 

దానియేలు 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 11 

మీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గదిద్ంచెదను, అవి మీ భూమిపంటను నాశనము చేయవు, 

మీ దార్క్షచెటుల్ అకాలఫలములను రాలప్క యుండునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 
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కీరత్నలు 29:2 => యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన పర్భావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి 

పర్తిషిఠ్తములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి.  

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 20:25 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

మలాకీ 1:8 => గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను 

రోగము గలదానినైనను అరిప్ంచినయెడల అది దోషము కాదా? అటిట్వాటిని నీ యధికారికి 

నీవిచిచ్నయెడల అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 
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లేవీయకాండము 5:15 => ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో పొరబాటున 

పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న పరిశుదధ్మైన 

తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 27:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒకడు విశేషమైన మొర్కుక్బడి 

చేసినయెడల నీవు నిరణ్యించిన వెలచొపుప్న వారు యెహోవాకు దాని చెలిల్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:3 => నీవు నిరణ్యింపవలసిన వెల యేదనగా, ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని 

అరువది ఏండల్ వయసుస్ వరకు మగవానికి పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమువంటి యేబది తులముల 

వెండి నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:4 => ఆడుదానికి ముపప్ది తులములు నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:5 => అయిదేండుల్ మొదలుకొని యిరువది ఏండల్లోపలి వయసుస్గల 

మగవానికి ఇరువది తులముల వెలను, ఆడుదానికి పది తులముల వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:6 => ఒక నెల మొదలుకొని అయిదేండల్లోపలి వయసుస్గల మగవానికి 

అయిదు తులముల వెండి వెలను ఆడుదానికి మూడు తులముల వెండి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:7 => అరువది ఏండల్ పార్యముదాటిన మగవానికి పదునైదు తులముల వెలను 

ఆడుదానికి పది తులముల వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:8 => ఒకడు నీవు నిరణ్యించిన వెలను చెలిల్ంపలేనంత బీదవాడైనయెడల అతడు 

యాజకుని యెదుట నిలువవలెను; అపుప్డు యాజకుడు అతని వెలను నిరణ్యించును. మొర్కుక్కొనిన 

వాని కలిమిచొపుప్న వానికి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:9 => యెహోవాకు అరప్ణముగా అరిప్ంచు పశువులలో పర్తిదానిని యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తముగా ఎంచవలెను. 
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లేవీయకాండము 27:10 => అటిట్దానిని మారచ్కూడదు; చెడడ్దానికి పర్తిగా మంచిదానినైనను 

మంచిదానికి పర్తిగా చెడడ్దానినైనను, ఒకదానికి పర్తిగా వేరొకదానిని ఇయయ్కూడదు. పశువుకు 

పశువును మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా ఇచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:11 => జనులు యెహోవాకు అరిప్ంపకూడని అపవితర్ జంతువులలో ఒకదానిని 

తెచిచ్నయెడల ఆ జంతువును యాజకుని యెదుట నిలువబెటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 27:12 => అది మంచిదైతేనేమి చెడడ్దైతేనేమి యాజకుడు దాని వెలను 

నిరణ్యింపవలెను; యాజకుడవగు నీవు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 

లేవీయకాండము 27:13 => అయితే ఒకడు అటిట్దానిని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలలో అయిదవవంతు వానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:14 => ఒకడు తన యిలుల్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగుటకై దానిని 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల అది మంచిదైనను చెడడ్దైనను యాజకుడు దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను; 

యాజకుడు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 

లేవీయకాండము 27:15 => తన యిలుల్ పర్తిషిఠ్ంచిన వాడు దాని విడిపింపగోరినయెడల అతడు నీవు 

నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవవంతు దానితో కలుపవలెను; అపుప్డు ఆ యిలుల్ అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 27:16 => ఒకడు తన పితార్రిజ్తమైన పొలములో కొంత యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల దాని చలల్బడు వితత్నముల కొలచొపుప్న దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను. పందుము 

యవల వితత్నములు ఏబది తులముల వెండి వెలగలది. 

లేవీయకాండము 27:17 => అతడు సునాద సంవతస్రము మొదలుకొని తన పొలమును 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల నీవు నిరణ్యించు వెల సిథ్రము. 

లేవీయకాండము 27:18 => సునాద సంవతస్రమైన తరువాత ఒకడు తన పొలమును 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల యాజకుడు మిగిలిన సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న, అనగా మరుసటి సునాద 

సంవతస్రమువరకు వానికి వెలను నిరణ్యింపవలెను. నీవు నిరణ్యించిన వెలలో దాని వారడి 

తగిగ్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 27:19 => పొలమును పర్తిషిఠ్ంచినవాడు దాని విడిపింపగోరినయెడల నీవు 

నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవ వంతును అతడు దానితో కలుపవలెను. అపుప్డు అది అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 27:20 => అతడు ఆ పొలమును విడిపింపనియెడలను వేరొకనికి దాని 

అమిమ్నయెడలను మరి ఎనన్టికిని దాని విడిపింప వీలుకాదు. 

లేవీయకాండము 27:21 => ఆ పొలము సునాద సంవతస్రమున విడుదలకాగా అది పర్తిషిఠ్ంచిన 

పొలమువలె యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును; ఆ సావ్సథ్య్ము యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 27:22 => ఒకడు తాను కొనిన పొలమును, అనగా తన సావ్సథ్య్ములో చేరనిదానిని 

యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచినయెడల 

లేవీయకాండము 27:23 => యాజకుడు సునాద సంవతస్రమువరకు నిరణ్యించిన వెల చొపుప్న 

అతనికి నియమింపవలెను. ఆ దినమందే నీవు నిరణ్యించిన వెల మేరచొపుప్న యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తముగా దాని చెలిల్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:24 => సునాద సంవతస్రమున ఆ భూమి యెవని పితార్రిజ్తమైనదో వానికి, 

అనగా ఆ పొలమును అమిమ్న వానికి అది తిరిగిరావలెను. 

లేవీయకాండము 27:25 => నీ వెలలనిన్యు పరిశుదధ్ సథ్లముయొకక్ వెలచొపుప్న నిరణ్యింపవలెను. 

ఒక తులము ఇరువది చినన్ములు. 

లేవీయకాండము 27:26 => అయితే జంతువులలో తొలిపిలల్ యెహోవాది గనుక యెవడును దాని 

పర్తిషిఠ్ంపకూడదు; అది ఎదద్యిననేమి గొఱఱ్మేకల మందలోనిదైననేమి యెహోవాదగును. 

లేవీయకాండము 27:27 => అది అపవితర్ జంతువైనయెడల వాడు నీవు నిరణ్యించు వెలలో 

అయిదవ వంతు దానితో కలిపి దాని విడిపింపవచుచ్ను. దాని విడిపింపనియెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలకు దాని అమమ్వలెను. 

లేవీయకాండము 27:28 => అయితే మనుషుయ్లలోగాని జంతువులలోగాని సావ్సథ్య్మైన 

పొలములలోగాని తనకు కలిగినవాటనిన్టిలో దేనినైనను ఒకడు యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచినయెడల 

పర్తిషిఠ్ంచినదానిని అమమ్కూడదు, విడిపింపనుకూడదు, పర్తిషిఠ్ంచిన సమసత్ము యెహోవాకు 

అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. 

Page  of 305 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

లేవీయకాండము 27:29 => మనుషుయ్లు పర్తిషిఠ్ంచు వాటిలో దేనినైనను విడిపింపక హతము 

చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 27:30 => భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో 

దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:31 => ఒకడు తాను చెలిల్ంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను 

విడిపింపగోరినయెడల దానిలో అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:32 => గోవులలోనేగాని గొఱఱ్ మేకలలోనేగాని, కోలకిర్ంద నడుచుననిన్టిలో 

దశమభాగము పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:33 => అది మంచిదో చెడడ్దో పరిశోధింపకూడదు, దాని మారచ్కూడదు. దాని 

మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా నిచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తములగును ; అటిట్దాని 

విడిపింపకూడదని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 27:34 => ఇవి యెహోవా సీనాయి కొండమీద ఇశార్యేలీయుల కొరకు మోషేకు 

ఇచిచ్న ఆజఞ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 18:21 => ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

సేవకు నేను ఇశార్యేలీయులయొకక్ దశమభాగములనిన్టిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:22 => ఇశార్యేలీయులు పాపము తగిలి చావకుండునటుల్ వారు ఇకమీదట 

పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు రాకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:23 => అయితే లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవ చేసి, వారి 

సేవలోని దోషములకు తామే ఉతత్రవాదులై యుందురు. ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను వారికి 

సావ్సథ్య్మేమియు ఉండదు. ఇది మీ తర తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 18:24 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంచు 

దశమభాగములను నేను లేవీయులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. అందుచేతను వారు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను సావ్సథ్య్ము సంపాదింపకూడదని వారితో చెపిప్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:25 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 
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సంఖాయ్కాండము 18:26 => నీవు లేవీయులతో ఇటల్నుము నేను ఇశార్యేలీయులచేత మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇపిప్ంచిన దశమభాగమును మీరు వారియొదద్ పుచుచ్కొనునపుప్డు మీరు దానిలో, అనగా 

ఆ దశమభాగములో దశమభాగమును యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా చెలిల్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:27 => మీకు వచుచ్ పర్తిషాఠ్రప్ణము కళల్పు పంటవలెను దార్క్షలతొటిట్ 

ఫలమువలెను ఎంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18 :28 => అటుల్ మీరు ఇశార్యేలీయులయొదద్ పుచుచ్కొను మీ 

దశమభాగములనిన్టిలోనుండి మీరు పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు చెలిల్ంపవలెను. దానిలోనుండి 

మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు అరప్ణమును యాజకుడైన అహరోనుకు ఇయయ్వలెను.  

సంఖాయ్కాండము 18:29 => మీకియయ్బడు వాటనిన్టిలో పర్శసత్మైన దానిలోనుండి యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచు పర్తి అరప్ణమును, అనగా దాని పర్తిషిఠ్త భాగమును దానిలోనుండి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:30 => మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును 

అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని 

యెంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:31 => మీరును మీ కుటుంబికులును ఏ సథ్లమందైనను దానిని తినవచుచ్ను; 

ఏలయనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో మీరు చేయు సేవకు అది మీకు జీతము. 

సంఖాయ్కాండము 18:32 => మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును అరిప్ంచిన తరువాత దానినిబటిట్ 

పాపశిక్షను భరింపకుందురు; మీరు చావకుండునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

అపవితర్పరచకూడదని చెపుప్ము. 

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

నెహెమాయ్ 13:4 => ఇంతకుముందు మన దేవుని మందిరపు గదిమీద నిరణ్యింపబడిన యాజకుడగు 

ఎలాయ్షీబు టోబీయాతో బంధుతవ్ము కలుగజేసికొని 
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నెహెమాయ్ 13:5 => నైవేదయ్మును సాంబార్ణిని పాతర్లను గింజలలో పదియవ భాగమును కొర్తత్ 

దార్కాష్రసమును లేవీయులకును గాయకులకును దావ్రపాలకులకును ఏరప్డిన నూనెను యాజకులకు 

తేవలసిన పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను పూరవ్ము ఉంచు సథ్లమునొదద్, అతనికి ఒకగొపప్ గదిని సిదధ్ముచేసి 

యుండెను. 

నెహెమాయ్ 13:6 => ఆ సమయములో నేను యెరూషలేములో ఉండలేదు. ఎందుకనగా బబులోను 

దేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యేలుబడియందు ముపప్ది రెండవ సంవతస్రమున నేను రాజును దరిశ్ంచి 

కొనిన్దినములైన తరువాత రాజునొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని 

నెహెమాయ్ 13:7 => యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఎలాయ్షీబు దేవుని మందిరములో టోబీయాకు ఒక గది 

యేరప్రచి చేసిన కీడంతయు తెలిసికొని 

నెహెమాయ్ 13:8 => బహుగా దుఃఖపడి ఆ గదిలోనుండి టోబీయా యొకక్ సామగిర్యంతయు 

అవతల పారవేసి, గదులనిన్యు శుభర్ము చేయుడని ఆజాఞ్పింపగా వారాలాగు చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 13:9 => పిమమ్ట మందిరపు పాతర్లను నైవేదయ్పదారథ్ములను సాంబార్ణిని నేనకక్డికి 

మరల తెపిప్ంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:10 => మరియు లేవీయులకు రావలసిన పాళుల్ వారికి అందకపోవుటచేత సేవచేయు 

లేవీయులును గాయకులును తమ పొలములకు పారిపోయిరని తెలిసికొని 

నెహెమాయ్ 13:11 => నేను అధిపతులతో పోరాడి దేవుని మందిరమును ఎందుకు లక్షయ్పెటట్లేదని 

అడిగి, వారిని సమకూరిచ్ తమ సథ్లములలో ఉంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:12 => అటుతరువాత యూదులందరును ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములలో పదియవ 

భాగమును ఖజానాలోనికి తెచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 13:13 => నమమ్కముగల మనుషుయ్లని పేరుపొందిన షెలెమాయ్ అను యాజకుని సాదోకు 

అను శాసిత్ని లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా నియమించితిని; వారిచేతికిర్ంద 

మతత్నాయ్ కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ సహోదరులకు 

ఆహారము పంచిపెటుట్ పని వారికి నియమింపబడెను. 
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నెహెమాయ్ 13:14 => నా దేవా, ఈ విషయములో ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని, నా దేవుని 

మందిరమునకు దాని ఆచారముల జరుగుబాటునకును నేను చేసిన ఉపకారములను 

మరువకుండుము. 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 5:19 => అది అపరాధపరిహారారథ్బలి. అతడు యెహోవాకు విరోధముగా 

అపరాధము చేసినది వాసత్వము. 

లేవీయకాండము 19:25 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 27:30 => భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో 

దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 

సంఖాయ్కాండము 5:9 => ఇశార్యేలీయులు యాజకునికి తెచుచ్ పర్తిషిఠ్తమైన వాటనిన్టిలో 

పర్తిషిఠ్ంపబడిన పర్తి వసుత్వు యాజకునివగును. ఎవడైనను పర్తిషిఠ్ంచినవి అతనివగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:24 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంచు 

దశమభాగములను నేను లేవీయులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. అందుచేతను వారు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను సావ్సథ్య్ము సంపాదింపకూడదని వారితో చెపిప్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:4 => మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ యాజకులును 

లేవీయులును ధైరయ్ము వహించి తమ పని జరుపుకొనునటుల్ ఎవరి భాగములను వారికి 

ఇయయ్వలసినదని యెరూషలేములో కాపురమునన్ జనులకు అతడు ఆజాఞ్పించెను. 
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నెహెమాయ్ 5:3 => మరికొందరు కాష్మమునన్ందున మా భూములను దార్క్షతోటలను మాయిండల్ను 

కుదువపెటిట్తివిు గనుక మీయొదద్ ధానయ్ము తీసికొందుమనిరి. 

నెహెమాయ్ 10:35 => మరియు మా భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను సకల వృక్షముల పర్థమ 

ఫలములను, పర్తి సవంతస్రము పర్భువు మందిరమునకు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా 

నిరణ్యించుకొంటిమి 

నెహెమాయ్ 10:37 => ఇదియు గాక మా పిండిలో పర్థమ ఫలము పర్తిషాఠ్రప్ణలు సకలవిధమైన 

వృక్షముల ఫలములు దార్కాష్రసము నూనె మొదలైన వాటిని మా దేవుని మందిరపు గదులలోనికి 

యాజకులయొదద్కు తెచుచ్నటుల్గాను, మా భూమి పంటలో పదియవ వంతును లేవీయులయొదద్కు 

తీసికొని వచుచ్నటుల్గా పర్తి పటట్ణములోనునన్ మా పంటలో పదియవ వంతును ఆ లేవీయుల 

కిచుచ్నటుల్గాను నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 12 :47 => జెరుబాబ్బెలు దినములలోనేమి నెహెమాయ్ దినములలోనేమి 

ఇశార్యేలీయులందరును వారి వంతులచొపుప్న గాయకులకును దావ్రపాలకులకును 

భోజనపదారథ్ములను అనుదినము ఇచుచ్చు వచిచ్రి. మరియు వారు లేవీయుల నిమితత్ము అరప్ణలను 

పర్తిషిఠ్ంచుచు వచిచ్రి. లేవీయులు అహరోను వంశసుథ్లకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 13:10 => మరియు లేవీయులకు రావలసిన పాళుల్ వారికి అందకపోవుటచేత సేవచేయు 

లేవీయులును గాయకులును తమ పొలములకు పారిపోయిరని తెలిసికొని 

నెహెమాయ్ 13:11 => నేను అధిపతులతో పోరాడి దేవుని మందిరమును ఎందుకు లక్షయ్పెటట్లేదని 

అడిగి, వారిని సమకూరిచ్ తమ సథ్లములలో ఉంచితిని. 

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

సామెతలు 20:25 => వివేచింపక పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్ 

విచారించుటయు ఒకనికి ఉరియగును. 
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యెషయా 43:23 => దహనబలులుగా గొఱఱ్మేకల పిలల్లను నాయొదద్కు తేలేదు నీ బలులచేత ననున్ 

ఘనపరచలేదు నైవేదయ్ములు చేయవలెనని నేను నినున్ బలవంతపెటట్లేదు ధూపము వేయవలెనని నేను 

నినున్ విసికింపలేదు.  

యెహెజేక్లు 18:10 => అయితే ఆ నీతిపరునికి కుమారుడు పుటట్గా వాడు బలాతాక్రము చేయువాడై 

పార్ణహానికరుడై, చేయరాని కిర్యలలో దేనినైనను చేసి 

యెహెజేక్లు 24:19 => నీవు చేసినవాటివలన మేము తెలిసికొనవలసిన సంగతి నీవు మాతో చెపప్వా 

అని జనులు ననన్డుగగా 

యెహెజేక్లు 48:14 => అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన భూమి గనుక దానిలో ఏమాతర్పు 

భాగమైనను వారు అమమ్కూడదు, బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములను 

ఇతరులను అనుభవింపనియయ్కూడదు. 

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.  

హగగ్యి 2:15 => ఈ రాతి మీద రాయియుంచి యెహోవా మందిరము కటట్నారంభించినది 

మొదలుకొని ఆ వెనుక మీకు సంభవించినదానిని ఆలోచనచేసికొనుడి. 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 
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సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

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

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

మలాకీ 3:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననున్గూరిచ్ మీరు బహు గరవ్పు మాటలు పలికి 

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

మారుక్ 10:20 => అందుకతడు బోధకుడా, బాలయ్మునుండి ఇవనిన్యు అనుసరించుచునే 

యుంటినని చెపెప్ను. 

లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 

వచనము 12 

Page  of 312 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

అపుప్డు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక అనయ్జనులందరును మిముమ్ను 

ధనుయ్లందురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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. 

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

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

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

శపింపబడుదువు; 

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

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

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 

యెహోషువ 7:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు శాపగర్సుత్లై తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక తమ 

శతుర్వుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి. శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్ నుండకుండ మీరు వారిని 

నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను మీకు తోడైయుండను. 

యెహోషువ 7:13 => నీవు లేచి జనులను పరిశుదధ్పఱచి వారితో ఈలాగు చెపుప్ము రేపటికి 

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ మధయ్ శాపగర్సత్మైన దొకటి కలదు; మీరు దానిని మీ మధయ్ నుండకుండ 

నిరూమ్లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు. 
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యెహోషువ 22:20 => జెరహు కుమారుడైన ఆకాను పర్తిషిఠ్తమైన దాని విషయములో 

తిరుగబడినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మీదికి కోపము రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ 

మనుషుయ్డొకడే మరణమాయెనా? 

యెషయా 43:28 => కావున నేను పర్తిషిఠ్తులగు నీ పర్ధానులను అపవితర్పరచితిని యాకోబును 

శపించితిని ఇశార్యేలును దూషణపాలు చేసితిని. 

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

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 

కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 

హగగ్యి 1:7 => కాగా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ 

ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 1:8 => పరవ్తములెకిక్ మార్ను తీసికొనివచిచ్ మీరు ఈ మందిరమును కటిట్ంచినయెడల 

దానియందు నేను సంతోషించి ననున్ ఘనపరచుకొందునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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.  

హగగ్యి 1:10 => కాబటిట్ మిముమ్నుబటిట్ ఆకాశపుమంచు కురువకయునన్ది, భూమి 

పండకయునన్ది. 

హగగ్యి 1:11 => నేను భూమికిని పరవ్తములకును అనావృషిట్ కలుగజేసి, ధానయ్ము 

విషయములోను దార్కాష్రసము విషయములోను తైలము విషయములోను భూమి ఫలించు సమసత్ము 

విషయములోను మనుషుయ్ల విషయములోను పశువుల విషయములోనుచేతిపనులనిన్టి 

విషయములోను కాష్మము పుటిట్ంచియునాన్ను. 
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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. 

హగగ్యి 2:15 => ఈ రాతి మీద రాయియుంచి యెహోవా మందిరము కటట్నారంభించినది 

మొదలుకొని ఆ వెనుక మీకు సంభవించినదానిని ఆలోచనచేసికొనుడి. 

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

తేలుచునన్ది; తీసికొనవలెనని ఏబది కొలల తొటిట్యొదద్కు ఒకడు రాగా ఇరువదికొలలు మాతర్మే 

దొరకును. 

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

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

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

శపింపబడుదువు; 

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

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 18:10 => అయితే ఆ నీతిపరునికి కుమారుడు పుటట్గా వాడు బలాతాక్రము చేయువాడై 

పార్ణహానికరుడై, చేయరాని కిర్యలలో దేనినైనను చేసి 
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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 8:11 => అయితే పూరవ్దినములలో నేను ఈ జనులలో శేషించిన వారికి విరోధినైనటుట్ 

ఇపుప్డు విరోధిగా ఉండను. 

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. 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

వచనము 13 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననున్గూరిచ్ మీరు బహు గరవ్పు మాటలు పలికి నినున్గూరిచ్ యేమి 

చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:4 => మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ యాజకులును 

లేవీయులును ధైరయ్ము వహించి తమ పని జరుపుకొనునటుల్ ఎవరి భాగములను వారికి 

ఇయయ్వలసినదని యెరూషలేములో కాపురమునన్ జనులకు అతడు ఆజాఞ్పించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:5 => ఆ యాజఞ్ వెలల్డియగుట తోడనే ఇశార్యేలీయులు పర్థమఫలములైన 

ధానయ్ దార్కాష్రసములను నూనెను తేనెను ససయ్ఫలములను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. సమసత్మైన 

వాటిలోనుండియు పదియవ వంతులను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:6 => యూదా పటట్ణములలో కాపురమునన్ ఇశార్యేలువారును 

యూదావారును ఎదుద్లలోను గొఱఱ్లలోను పదియవవంతును, తమ దేవుడైన యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వులలో పదియవ వంతును తీసికొనివచిచ్ కుపప్లుగా కూరిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:7 => వారు మూడవ మాసమందు కుపప్లు వేయనారంభించి ఏడవ 

మాసమందు ముగించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:9 => హిజిక్యా ఆ కుపప్లనుగూరిచ్ యాజకులను లేవీయులను ఆలోచన 

యడిగినందుకు సాదోకు సంతతివాడును పర్ధాన యాజకుడునగు అజరాయ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

నెహెమాయ్ 10:33 => సవరింపబడిన రొటెట్ విషయములోను, నితయ్ నైవేదయ్ము విషయములోను, 

నితయ్ము అరిప్ంచు దహనబలి విషయములోను, విశార్ంతిదినముల విషయములోను, అమావాసయ్ల 

విషయములోను, నిరణ్యింపబడిన పండుగల విషయములోను, పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వుల 

విషయములోను, ఇశార్యేలీయులకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకైన పాపపరిహారారథ్బలుల 

విషయములోను , మన దేవుని మందిరపు పనియంతటి విషయములోను , ఆలాగుననే 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:34 => మరియు మా పితరుల యింటి మరాయ్ద పర్కారము పర్తి సంవతస్రమును 

నిరణ్యించుకొనిన కాలములలో ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా 

బలిపీఠము మీద దహింపజేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల 
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అరప్ణమును మా దేవుని మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీటుల్ వేసికొని 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:35 => మరియు మా భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను సకల వృక్షముల పర్థమ 

ఫలములను, పర్తి సవంతస్రము పర్భువు మందిరమునకు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా 

నిరణ్యించుకొంటిమి 

నెహెమాయ్ 10:36 => మా కుమారులలో జేయ్షఠ్పుతుర్లు, మా పశువులలో తొలిచూలులను, 

ధరమ్శాసత్రగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ మా మందలలో తొలిచూలులను, మన దేవుని మందిరములో 

సేవచేయు యాజకులయొదద్కు మేము తీసికొని వచుచ్నటుల్గా నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:37 => ఇదియు గాక మా పిండిలో పర్థమ ఫలము పర్తిషాఠ్రప్ణలు సకలవిధమైన 

వృక్షముల ఫలములు దార్కాష్రసము నూనె మొదలైన వాటిని మా దేవుని మందిరపు గదులలోనికి 

యాజకులయొదద్కు తెచుచ్నటుల్గాను, మా భూమి పంటలో పదియవ వంతును లేవీయులయొదద్కు 

తీసికొని వచుచ్నటుల్గా పర్తి పటట్ణములోనునన్ మా పంటలో పదియవ వంతును ఆ లేవీయుల 

కిచుచ్నటుల్గాను నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:38 => లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన 

యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా 

దేవుని మందిరములో ఉనన్ ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 

నెహెమాయ్ 10:39 => ఇశార్యేలీయులును లేవీయులును ధానయ్మును కొర్తత్ దార్కాష్రసమును నూనెను 

తేగా, సేవచేయు యాజకులును దావ్రపాలకులును గాయకులును వాటిని తీసికొని పర్తిషిఠ్తములగు 

ఉపకరణములుండు మందిరపు గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును మేము 

విడిచిపెటట్ము. 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:11 => హిజిక్యా యెహోవా మందిరములో కొటల్ను సిదధ్పరచవలసినదని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:12 => వారు వాటిని సిదధ్పరచి ఏమియు అపహరింపకుండ కానుకలను 

పదియవ భాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా తేబడిన వసుత్వులను లోపల చేరిచ్రి; లేవీయుడైన కొననాయ్ 

వాటిమీద విచారణకరత్గా నియమింపబడెను; అతని సహోదరుడైన షిమీ అతనికి సహకారిగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:13 => మరియు యెహీయేలు అజజాయ్హు నహతు అశాహేలు 

యెరీమోతు యోజాబాదు ఎలీయేలు ఇసమ్కాయ్హు మహతు బెనాయాలనువారు రాజైన 

హిజిక్యావలనను, దేవుని మందిరమునకు అధిపతియైన అజరాయ్వలనను, తాము పొందిన 

ఆజఞ్చొపుప్న కొననాయ్ చేతికిర్ందను, అతని సహోదరుడగు షిమీ చేతికిర్ందను కనిపెటుట్వారై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:14 => తూరుప్తటుట్ దావ్రమునొదద్ పాలకుడును ఇమాన్ కుమారుడునగు 

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:15 => అతని చేతికిర్ంద ఏదెను మినాయ్మీను యేషూవ షెమయా అమరాయ్ 

షెకనాయ్ అనువారు నమమ్కమైనవారు గనుక యాజకుల పటట్ణములందు పినన్ పెదద్లైన తమ 

సహోదరులకు వంతులచొపుప్న భాగము లిచుచ్టకు నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:16 => ఇదియుగాక గోతర్ములలో మూడు సంవతస్రములు మొదలుకొని 

అంతకు పైవయసుస్ గలవారై జనసంఖయ్ సరిచూడబడిన మగవారికందరికిని, వంతులచొపుప్న 

సేవచేయుటకై పర్తిదినము యెహోవా మందిరములోనికి వచుచ్వారందరికిని, 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:17 => ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ 

గలవారై వంతులచొపుప్న సేవ చేయుటకు తమ తమ పితరుల వంశములచొపుప్న యాజకులలో 

సరిచూడబడిన లేవీయులకు, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:18 => అనగా నమమ్కమైనవారై తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనిన 

లేవీయులకును, తమ పిలల్లతోను భారయ్లతోను కుమారులతోను కుమారెత్లతోను 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:19 => సమాజమంతటను సరిచూడబడిన వారికిని, ఆ యా 

పటట్ణములకు చేరిన గార్మములలోనునన్ అహరోను వంశసుథ్లైన యాజకులకును, వంతులు 

ఏరప్రచుటకు వారు నియమింపబడి యుండిరి. పేళల్చేత చెపప్బడిన ఆ జనులు యాజకులలో 

పురుషులకందరికిని, లేవీయులలో వంశములచొపుప్న సరిచూడబడిన వారికందరికిని వంతులు 

ఏరప్రచుటకు నియమింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 10:38 => లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన 

యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా 

దేవుని మందిరములో ఉనన్ ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 

నెహెమాయ్ 12:44 => ఆ కాలమందు పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును పర్థమ ఫలములకును 

పదియవవంతుల సంబంధమైన వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరు నియమింపబడిరి, వారు 

యాజకుల కొరకును లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా నిరణ్యింపబడిన భాగములను 

పటట్ణముల పొలములనుండి సమకూరుచ్టకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన 

యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు యూదులు సంతోషించిరి. 

నెహెమాయ్ 12 :47 => జెరుబాబ్బెలు దినములలోనేమి నెహెమాయ్ దినములలోనేమి 

ఇశార్యేలీయులందరును వారి వంతులచొపుప్న గాయకులకును దావ్రపాలకులకును 

భోజనపదారథ్ములను అనుదినము ఇచుచ్చు వచిచ్రి. మరియు వారు లేవీయుల నిమితత్ము అరప్ణలను 

పర్తిషిఠ్ంచుచు వచిచ్రి. లేవీయులు అహరోను వంశసుథ్లకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 13:5 => నైవేదయ్మును సాంబార్ణిని పాతర్లను గింజలలో పదియవ భాగమును కొర్తత్ 

దార్కాష్రసమును లేవీయులకును గాయకులకును దావ్రపాలకులకును ఏరప్డిన నూనెను యాజకులకు 

తేవలసిన పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను పూరవ్ము ఉంచు సథ్లమునొదద్, అతనికి ఒకగొపప్ గదిని సిదధ్ముచేసి 

యుండెను. 
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నెహెమాయ్ 13:10 => మరియు లేవీయులకు రావలసిన పాళుల్ వారికి అందకపోవుటచేత సేవచేయు 

లేవీయులును గాయకులును తమ పొలములకు పారిపోయిరని తెలిసికొని 

నెహెమాయ్ 13:11 => నేను అధిపతులతో పోరాడి దేవుని మందిరమును ఎందుకు లక్షయ్పెటట్లేదని 

అడిగి, వారిని సమకూరిచ్ తమ సథ్లములలో ఉంచితిని. 

నెహెమాయ్ 13:12 => అటుతరువాత యూదులందరును ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములలో పదియవ 

భాగమును ఖజానాలోనికి తెచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 13:13 => నమమ్కముగల మనుషుయ్లని పేరుపొందిన షెలెమాయ్ అను యాజకుని సాదోకు 

అను శాసిత్ని లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా నియమించితిని; వారిచేతికిర్ంద 

మతత్నాయ్ కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ సహోదరులకు 

ఆహారము పంచిపెటుట్ పని వారికి నియమింపబడెను. 

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. 

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 వెళి ల్ 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. 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 
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హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

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

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

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

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

2 రాజులు 7:2 => అందుకు ఎవరి చేతిమీద రాజు ఆనుకొనియుండెనో ఆ యధిపతి యెహోవా 

ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను ఆలాగు జరుగునా అని దైవజనునికి పర్తుయ్తత్రమీయగా అతడు నీవు 

కనున్లార దానిని చూచెదవు గాని దానిని తినకుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 7:19 => ఆ యధిపతియెహోవా ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను అది జరుగునా అని ఆ 

దైవజనునితో చెపప్గా అతడు నీవు కనున్లార చూచెదవుగాని దానిని తినకపోదువని ఆ యధిపతితో 

చెపెప్ను. 
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పర్సంగి 11:3 => మేఘములు వరష్ముతో నిండియుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును; మార్ను 

దకిష్ణముగా పడినను ఉతత్రముగా పడినను అది పడిన చోటనే యుండును. 

లేవీయకాండము 26:10 => మీరు చాలాకాలము నిలువైయునన్ పాతగిలిన ధానయ్మును తినెదరు; 

కొర్తత్ది వచిచ్నను పాతది మిగిలియుండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

లూకా 5:6 => వారాలాగు చేసి విసాత్రమైన చేపలు పటిట్రి, అందుచేత వారి వలలు 

పిగిలిపోవుచుండగా 

లూకా 5:7 => వారు వేరొక దోనెలోనునన్ తమ పాలివారు వచిచ్ తమకు సహాయము చేయవలెనని 

వారికి సంజఞ్లు చేసిరి; వారు వచిచ్ రెండు దోనెలు మునుగునటుల్ నింపిరి. 

లూకా 12:16 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక ధనవంతుని భూమి 

సమృదిధ్గా పండెను. 

లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

యోహాను 21:6 => లేదని వారాయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన దోనె కుడిపర్కక్ను వలవేయుడి మీకు 

దొరుకునని చెపెప్ను గనుక వారాలాగు వేయగా చేపలు విసాత్రముగా పడినందున వల 

లాగలేకపోయిరి. 

యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

యోహాను 21:8 => దరి యించుమించు ఇనూన్రు మూరల దూరమునన్ందున తకిక్న శిషుయ్లు 

చేపలుగల వల లాగుచు ఆ చినన్ దోనెలో వచిచ్రి. 
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యోహాను 21:9 => వారు దిగి దరికి రాగానే అకక్డ నిపుప్లును వాటిమీద ఉంచబడిన చేపలును 

రొటెట్యు కనబడెను. 

యోహాను 21:10 => యేసు మీరిపుప్డు పటిట్న చేపలలో కొనిన్ తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 21:11 => సీమోను పేతురు దోనె ఎకిక్ వలను దరికి లాగెను; అది నూట ఏబది మూడు 

గొపప్ చేపలతో నిండియుండెను; 

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

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

నీ పానమును దీవించును. నేను నీ మధయ్నుండి రోగము తొలగించెదను. 

నిరగ్మకాండము 23:26 => కడుపు దిగబడునదియు గొడుడ్దియు నీ దేశములోను ఉండదు. నీ 

దినముల లెకక్ సంపూరిత్ చేసెదను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:13 => ఆయన నినున్ పేర్మించి ఆశీరవ్దించి అభివృదిధ్చేసి, నీకిచెచ్దనని 

నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన దేశములో నీ గరభ్ఫలమును, నీ భూఫలమైన నీ ససయ్మును, నీ 

దార్కాష్రసమును, నీ నూనెను, నీ పశువుల మందలను, నీ గొఱఱ్ల మందలను, మేకల మందలను 

దీవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:15 => మరియు నీవు తిని తృపిత్పొందునటుల్ నీ పశువులకొరకు నీ 

చేలయందు గడిడ్ మొలిపించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:6 => అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ 

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:29 => అపుప్డు నీ మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేని 

లేవీయులును, నీ యింటనునన్ పరదేశులును, తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్ భోజనముచేసి 

తృపిత్పొందుదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

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

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

2 సమూయేలు 6:11 => యెహోవా మందసము మూడునెలలు గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటిలో 

ఉండగా యెహోవా ఓబేదెదోమును అతని ఇంటివారినందరిని ఆశీరవ్దించెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ 

మూడు నెలలుండగా యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 

నెహెమాయ్ 10:37 => ఇదియు గాక మా పిండిలో పర్థమ ఫలము పర్తిషాఠ్రప్ణలు సకలవిధమైన 

వృక్షముల ఫలములు దార్కాష్రసము నూనె మొదలైన వాటిని మా దేవుని మందిరపు గదులలోనికి 

యాజకులయొదద్కు తెచుచ్నటుల్గాను, మా భూమి పంటలో పదియవ వంతును లేవీయులయొదద్కు 

తీసికొని వచుచ్నటుల్గా పర్తి పటట్ణములోనునన్ మా పంటలో పదియవ వంతును ఆ లేవీయుల 

కిచుచ్నటుల్గాను నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 13:12 => అటుతరువాత యూదులందరును ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములలో పదియవ 

భాగమును ఖజానాలోనికి తెచిచ్రి. 

కీరత్నలు 65:11 => సంవతస్రమును నీ దయాకిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు నీ జాడలు సారము 

వెదజలుల్చునన్వి. 
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కీరత్నలు 78:23 => అయినను ఆయన పైనునన్ ఆకాశములకు ఆజాఞ్పించెను. అంతరిక్ష 

దావ్రములను తెరచెను 

కీరత్నలు 144:13 => మా కొటుల్ నింపబడి పలువిధములైన దర్వయ్ములకు నిధులుగా ఉనన్వి మా 

గొఱఱ్లు వేలకొలదిగాను పదివేలకొలదిగాను మా గడిడ్ బీళల్లో పిలల్లు వేయుచునన్వి. 

యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  

యెషయా 30:23 => నీవు నీ భూమిలో వితుత్టకు నీ గింజలకు కావలసిన వాన ఆయన 

కురిపించును భూమి రాబడియైన ఆహారదర్వయ్మిచుచ్ను అది విసాత్ర సార రసములు కలదై యుండును 

ఆ దినమున నీ పశువులు విశాలమైన గడిడ్బీళల్లో మేయును.  

యెషయా 65:23 => వారు వృథాగా పర్యాసపడరు ఆకసిమ్కముగా కలుగు అపాయము నొందుటకై 

పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొదద్నే 

యుందురు.  

యెహెజేక్లు 34:26 => వారిని నా పరవ్తము చుటుట్పటల్ సథ్లములను దీవెనకరముగా చేయుదును. 

ఋతువుల పర్కారము వరష్ము కురిపించెదను, దీవెనకరమగు వరష్ములు కురియును, 

యెహెజేక్లు 36:9 => నేను మీ పక్షముననునాన్ను, నేను మీ తటుట్ తిరుగగా మీరు దునన్బడి 

వితత్బడుదురు. 

యెహెజేక్లు 44:30 => మీ పర్తిషిఠ్తారప్ణములనిన్టిలోను తొలిచూలు వాటనిన్టిలోను 

మొదటివియు, పర్థమ ఫలములనిన్టిలోను మొదటివియు యాజకులవగును; మీ కుటుంబములకు 

ఆశీరావ్దము కలుగునటుల్ మీరు ముందుగా పిసికిన పిండిముదద్ను యాజకులకియయ్వలెను.  

యోవేలు 2:19 => మరియు యెహోవా తన జనులకు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నదేమనగా ఇకను 

అనయ్జనులలో మిముమ్ను అవమానాసప్దముగా చేయక, మీరు తృపిత్నొందునంతగా నేను ధానయ్మును 

కొర్తత్ దార్కాష్రసమును తైలమును మీకు పంపించెదను 
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యోవేలు 2:22 => పశువులారా, భయపడకుడి, గడిడ్బీళల్లో పచిచ్క మొలుచును, చెటుల్ ఫలించును, 

అంజూరపు చెటుల్ను, దార్క్షచెటుల్ సమృదిధ్గా ఫలించును, 

యోవేలు 2:24 => కొటుల్ ధానయ్ముతో నిండును, కొతత్ దార్కాష్రసమును కొర్తత్ తైలమును గానుగలకు 

పైగా పొరిల్ పారును. 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 6:7 => ఎటల్నగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వరష్మును తార్గి, 

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

వచనము 14 

దేవునిసేవ చేయుట నిషఫ్లమనియు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

Page  of 327 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

యోవేలు 2:20 => మరియు ఉతత్రదికుక్నుండి వచుచ్వాటిని మీకు దూరముగా పారదోలి, 

యెండిపోయిన నిషఫ్ల భూమిలోనికి వాటిని తోలివేతును; అవి గొపప్ కారయ్ములు చేసెను గనుక వాటి 

ముందటి భాగమును తూరుప్ సముదర్ములోకిని, వెనుకటి భాగమును పడమటి సముదర్ములోకిని 

పడగొటుట్దును; అకక్డ వాటి దురగ్ంధము లేచును అవి కుళుల్వాసన కొటుట్ను. 

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 7:1 => కడవరిగడిడ్ మొలుచునపుప్డు పర్భువైన యెహోవా మిడుతలను పుటిట్ంచి 

దరశ్నరీతిగా దానిని నాకు కనుపరచెను; ఆ గడిడ్ రాజునకు రావలసిన కోత అయిన తరువాత 

మొలిచినది. 

ఆమోసు 7:2 => నేలను మొలిచిన పచిచ్క యంతయు ఆ మిడుతలు తినివేసినపుప్డు పర్భువైన 

యెహోవా, నీవు దయచేసి క్షమించుము, యాకోబు కొదిద్ జనము గలవాడు, అతడేలాగు నిలుచును? 

అని నేను మనవిచేయగా  

ఆమోసు 7:3 => యెహోవా పశాచ్తాత్పపడి అది జరుగదని సెలవిచెచ్ను. 

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

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

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:14 => మీ దేశమునకు వరష్ము, అనగా తొలకరివానను కడవరివానను 

దాని దాని కాలమున కురిపించెదను. అందువలన నీవు నీ ధానయ్మును నీ దార్కాష్రసమును నీ నూనెను 

కూరుచ్కొందువు. 

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

లేకుండునటుల్ను, ఆకులు వాడిపోవునటుల్ను నేను వారిని బొతిత్గా కొటిట్వేయుచునాన్ను; వారిమీదికి 

వచుచ్వారిని నేనాలాగున పంపుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

కొరికియునన్వి బెరడు ఒలిచి వాటిని పారవేయగా చెటల్కొమమ్లు తెలుపాయెను  
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యోవేలు 1:12 => దార్క్షచెటుల్ చెడిపోయెను అంజూరపుచెటుల్ వాడిపోయెను దానిమమ్చెటుల్ను 

ఈతచెటుల్ను జలద్రుచెటుల్ను తోట చెటల్నిన్యు వాడిపోయినవి నరులకు సంతోషమేమియు లేకపోయెను. 

యోవేలు 2:22 => పశువులారా, భయపడకుడి, గడిడ్బీళల్లో పచిచ్క మొలుచును, చెటుల్ ఫలించును, 

అంజూరపు చెటుల్ను, దార్క్షచెటుల్ సమృదిధ్గా ఫలించును, 

హబకూక్కు 3:17 => అంజూరపు చెటుల్ పూయకుండినను దార్క్షచెటుల్ ఫలింపకపోయినను ఒలీవచెటుల్ 

కాపులేకయుండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొఱఱ్లు దొడిడ్లో లేకపోయినను సాలలో 

పశువులు లేకపోయినను  

జెకరాయ్ 8:12 => సమాధాన సూచకమైన దార్క్షచెటుల్ ఫలమిచుచ్ను, భూమి పండును, 

ఆకాశమునుండి మంచు కురియును, ఈ జనులలో శేషించినవారికి వీటిననిన్టిని నేను సావ్సథ్య్ముగా 

ఇతుత్ను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

నిరగ్మకాండము 23:26 => కడుపు దిగబడునదియు గొడుడ్దియు నీ దేశములోను ఉండదు. నీ 

దినముల లెకక్ సంపూరిత్ చేసెదను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:13 => ఆయన నినున్ పేర్మించి ఆశీరవ్దించి అభివృదిధ్చేసి, నీకిచెచ్దనని 

నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన దేశములో నీ గరభ్ఫలమును, నీ భూఫలమైన నీ ససయ్మును, నీ 

దార్కాష్రసమును, నీ నూనెను, నీ పశువుల మందలను, నీ గొఱఱ్ల మందలను, మేకల మందలను 

దీవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:15 => మరియు నీవు తిని తృపిత్పొందునటుల్ నీ పశువులకొరకు నీ 

చేలయందు గడిడ్ మొలిపించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:29 => అపుప్డు నీ మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేని 

లేవీయులును, నీ యింటనునన్ పరదేశులును, తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్ భోజనముచేసి 

తృపిత్పొందుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3 => నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు ; పొలములో 

దీవింపబడుదువు; 

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

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ 

మూడు నెలలుండగా యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

యెహెజేక్లు 36:9 => నేను మీ పక్షముననునాన్ను, నేను మీ తటుట్ తిరుగగా మీరు దునన్బడి 

వితత్బడుదురు. 

యెహెజేక్లు 44:30 => మీ పర్తిషిఠ్తారప్ణములనిన్టిలోను తొలిచూలు వాటనిన్టిలోను 

మొదటివియు, పర్థమ ఫలములనిన్టిలోను మొదటివియు యాజకులవగును; మీ కుటుంబములకు 

ఆశీరావ్దము కలుగునటుల్ మీరు ముందుగా పిసికిన పిండిముదద్ను యాజకులకియయ్వలెను.  

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

వచనము 15 

గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ 

పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

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

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

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:7 => ఏలయనగా మనము ఆయనకు మొఱపెటుట్నపుప్డెలల్ మన దేవుడైన 

యెహోవా మనకు సమీపముగానునన్టుట్ మరి ఏ గొపప్ జనమునకు ఏ దేవుడు సమీపముగా నునాన్డు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 61:9 => జనములలో వారి సంతతి తెలియబడును జనముల మధయ్ను వారి సంతానము 

పర్సిదిధ్నొందును వారు యెహోవా ఆశీరవ్దించిన జనమని వారిని చూచినవారందరు ఒపుప్కొందురు  

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. 

జెఫనాయ్ 3:19 => ఆ కాలమున నినున్ హింసపెటుట్వారినందరిని నేను శికిష్ంతును, కుంటుచు 

నడుచువారిని నేను రకిష్ంతును, చెదరగొటట్బడినవారిని సమకూరుచ్దును, ఏ యే దేశములలో వారు 

అవమానము నొందిరో అకక్డనెలల్ నేను వారికి ఖాయ్తిని మంచి పేరును కలుగజేసెదను,  

జెఫనాయ్ 3:20 => ఆ కాలమున మీరు చూచుచుండగా నేను మిముమ్ను చెరలోనుండి రపిప్ంచి, 

మిముమ్ను సమకూరిచ్న తరువాత మిముమ్ను నడిపింతును; నిజముగా భూమిమీద నునన్ జనులందరి 

దృషిట్కి నేను మీకు ఖాయ్తిని మంచి పేరును తెపిప్ంతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 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 1:48 => నా ఆతమ్ నా రక్షకుడైన దేవునియందు ఆనందించెను.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మంచి దేశములో పర్వేశపెటుట్ను. అది 

నీటి వాగులును, లోయలలో నుండియు కొండలలో నుండియు పారు ఊటలును అగాధ జలములును 

గల దేశము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:8 => అది గోధుమలు యవలు దార్క్షచెటుల్ అంజూరపుచెటుల్ 

దానిమమ్పండుల్ను గల దేశము, ఒలీవ నూనెయు తేనెయు గల దేశము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:9 => కరవు అనుకొనకుండ నీవు ఆహారము తిను దేశము; అందులో 

నీకు ఏ లోపముండదు. అది యినుపరాళుల్ గల దేశము; దాని కొండలలో నీవు రాగి తర్వివ్ 

తీయవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:10 => నీవు తిని తృపిత్పొంది నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న మంచి 

దేశమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:12 => అది ఆకాశవరష్జలము తార్గును. అది నీ దేవుడైన యెహోవా 

లక్షయ్పెటుట్ దేశము. నీ దేవుడైన యెహోవా కనున్లు సంవతస్రాది మొదలుకొని సంవతస్రాంతమువరకు 

ఎలల్పుప్డు దానిమీద ఉండును. 

దానియేలు 8:9 => ఈ కొముమ్లలో ఒకదానిలో నుండి యొక చినన్కొముమ్ మొలిచెను. అది 

దకిష్ణముగాను తూరుప్గాను ఆనందదేశపు దికుక్గాను అతయ్ధికముగా బలిసెను. 

దానియేలు 11:41 => అతడు ఆనందదేశమున పర్వేశించుటవలన అనేకులు కూలుదురు గాని 

ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులలో ముఖుయ్లును అతనిచేతిలోనుండి 

తపిప్ంచుకొనెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 

కీరత్నలు 48:2 => ఉతత్రదికుక్న మహారాజు పటట్ణమైన సీయోను పరవ్ తము రమయ్మైన యెతుత్గల 

చోట నుంచబడి సరవ్భూమికి సంతోషకరముగా నునన్ది  
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యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

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

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 5:2 => ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా 

ఎవడు? నేను యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 

2 ది న వృ తాత్ం త ము లు 3 2 : 1 4 = > మీ దే వు డు మి ముమ్ ను నా చే తి లో నుం డి 

విడిపింపగలడనుకొనుటకు, నా పితరులు బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసిన ఆ యా దేశసుథ్ల సకల 

దేవతలలోను తన జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింప గలిగిన దేవుడొకడైన యుండెనా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:15 => కాబటిట్ యిపుప్డు హిజిక్యాచేత మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇటిట్ 

పేర్రేపణకు లోబడకుడి, అతని నముమ్కొనకుడి, యే జనుల దేవుడైనను ఏ రాజయ్పు దేవుడైనను తన 

జనులను నాచేతిలో నుండి గాని నా పితరుల చేతిలోనుండి గాని విడిపింపలేక పోగా, మీ దేవుడు 

నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను మొదలే విడిపింపలేకపోవునుగదా అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:16 => అతని సేవకులు దేవుడైన యెహోవా మీదను ఆయన సేవకుడైన 

హిజిక్యా మీదను ఇంకను పేలాపనలు పేలిరి. 

Page  of 333 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

2 దినవృతాత్ంతములు 32:17 => అదియుగాక ఇతర దేశముల జనుల దేవతలు తమ జనులను 

నాచేతిలోనుండి యేలాగున విడిపింపలేకపోయిరో ఆలాగున హిజిక్యా సేవించు దేవుడును తన 

జనులను నాచేతిలోనుండి విడిపింపలేకపోవునని ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను నిందించుటకును, 

ఆయనమీద అపవాదములు పలుకుటకును అతడు పతిర్కలు వార్సి పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:18 => అపుప్డు వారు పటట్ణమును పటుట్కొనవలెననన్ యోచనతో, 

పార్కారము మీదనునన్ యెరూషలేము కాపురసుథ్లను బెదరించుటకును నొపిప్ంచుటకును, 

యూదాభాషలో బిగగ్రగా వారితో ఆ మాటలు పలికిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:19 => మరియు వారు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన భూజనుల దేవతలమీద 

తాము పలికిన దూషణలను యెరూషలేముయొకక్ దేవుని మీద కూడను పలికిరి. 

యోబు 34:7 => యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళల్వలె తిరసాక్రమును పానము 

చేయుచునాన్డు. 

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

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

వారు తమ హృదయములలో అనుకొందురు. 

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

దానిని వెంటనే చేయనిముమ్ ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని ఆలోచన మాకు తెలియబడునటుల్ అది 

మా యెదుట కనబడనిముమ్  

యెషయా 28:14 => కాబటిట్ యెరూషలేములోనునన్ యీ జనులను ఏలు అపహాసకులారా, 

యెహోవా వాకయ్ము వినుడి  

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

ఉపదర్వము పర్వాహమువలె వడిగా దాటునపుప్డు అది మాయొదద్కు రాదు అబదధ్ములను మాకు 

ఆశర్యముగా చేసికొంటిమి మాయకిర్ంద దాగియునాన్ము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే.  
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యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మలాకీ 1:7 => నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

మలాకీ 1:8 => గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను 

రోగము గలదానినైనను అరిప్ంచినయెడల అది దోషము కాదా? అటిట్వాటిని నీ యధికారికి 

నీవిచిచ్నయెడల అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 
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మలాకీ 2:17 => మీ మాటలచేత మీరు యెహోవాను ఆయాసపెటుట్చు, దేనిచేత ఆయనను 

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

యిరిమ్యా 8:12 => తాము హేయమైన కిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారేమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో 

వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

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

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

1 సమూయేలు 2:3 => యెహోవా అనంతజాఞ్నియగు దేవుడు ఆయనే కిర్యలను పరీకిష్ంచువాడు 

ఇకను అంత గరవ్ముగా మాటలాడకుడి గరవ్పుమాటలు మీ నోట రానియయ్కుడి. 

1 సమూయేలు 15:14 => సమూయేలు ఆలాగైతే నాకు వినబడుచునన్ గొఱఱ్ల అరుపులును ఎడల్ 

రంకెలును ఎకక్డివి? అని అడిగెను. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 15:3 => వయ్రథ్ సంభాషణచేత వాయ్జెయ్మాడదగునా? నిష  పర్యోజనమైన మాటలచేత 

వాదింపదగునా? 

యోబు 15:13 => దేవునిమీద నీవేల ఆగర్హపడుచునాన్వు? నీ నోటనుండి అటిట్ మాటలేల 

రానిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 
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కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 

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

యెషయా 3:8 => యెరూషలేము పాడైపోయెను యూదా నాశనమాయెను యెహోవా మహిమగల 

దృషిట్కి తిరుగుబాటు చేయునంతగా వారి మాటలును కిర్యలును ఆయనకు పర్తికూలముగా ఉనన్వి.  

యెషయా 9:9 => అది ఎఫార్యిముకును షోమోర్ను నివాసులకును పర్జలకందరికి 

తెలియవలసియునన్ది. 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

యెషయా 46:12 => కఠినహృదయులై నీతికి దూరముగా ఉనన్వారలారా, నా మాట ఆలకించుడి 

యిరిమ్యా 28:10 => పర్వకత్యైన హననాయ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మెడమీదనుండి ఆ కాడిని తీసి 

దాని విరిచి 

యిరిమ్యా 44:18 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపకయు మానినపప్టినుండి సమసత్ము మాకు తకుక్వైనది, మేము ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను 

కీష్ణించుచునాన్ము. 

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 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 
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యెహెజేక్లు 24:19 => నీవు చేసినవాటివలన మేము తెలిసికొనవలసిన సంగతి నీవు మాతో చెపప్వా 

అని జనులు ననన్డుగగా 

యెహెజేక్లు 35:13 => పెదద్నోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు 

వినబడెను. 

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  

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

దేనినిబటిట్యు శిక్షకు తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము 

అనుకొనుచునాన్డు. 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:7 => మీ పితరులనాటనుండి మీరు నా కటట్డలను గైకొనక వాటిని తోర్సివేసితిరి; అయితే 

మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునవి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవియయ్గా మేము దేని విషయములో తిరుగుదుమని మీరందురు. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

1 పేతురు 4:5 => సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్వానికి 

వారుతత్రవాదులైయునాన్రు. 

వచనము 17 
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నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా సవ్కీయ సంపాదయ్మై యుందురు; తండిర్ తనున్ 

సేవించు కుమారుని కనికరించునటుట్ నేను వారిని కనికరింతునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

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

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

యోబు 35:3 => ఇదే నాయ్యమని నీకు తోచినదా? దేవుని నీతికనన్ నీ నీతి యెకుక్వని 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

కీరత్నలు 73:10 => వారి జనము వారిపక్షము చేరును వారు జలపానము సమృదిధ్గా చేయుదురు. 

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

వారనుకొందురు. 

కీరత్నలు 73:12 => ఇదిగో ఇటిట్వారు భకిత్హీనులు. వీరు ఎలల్పుప్డు నిశిచ్ంతగలవారై ధనవృదిధ్ 

చేసికొందురు. 

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 
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యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

జెఫనాయ్ 1:12 => ఆ కాలమున నేను దీపములు పటుట్కొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, 

మడిడ్మీద నిలిచిన దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో 

అనుకొనువారిని శికిష్ంతును. 

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

యోవేలు 2:12 => ఇపుప్డైనను మీరు ఉపవాసముండి కనీన్రు విడుచుచు దుఃఖించుచు 

మనఃపూరవ్కముగా తిరిగి నాయొదద్కు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

జెకరాయ్ 7:3 => యెహోవాను శాంతిపరచుటకై మందిరమునొదద్నునన్ యాజకులను పర్వకత్లను 

మనవి చేయగా 

జెకరాయ్ 7:4 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై సెలవిచిచ్నదేమనగా 

జెకరాయ్ 7:5 => దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీమాట తెలియజేయవలెను. ఈ జరిగిన 

డెబబ్ది సంవతస్రములు ఏటేట అయిదవ నెలను ఏడవ నెలను మీరు ఉపవాసముండి దుఃఖము 

సలుపుచు వచిచ్నపుప్డు, నాయందు భకిత్కలిగియే ఉపవాసముంటిరా? 

జెకరాయ్ 7:6 => మరియు మీరు ఆహారము పుచుచ్కొనినపుప్డు సవ్పర్యోజనమునకే గదా 

పుచుచ్కొంటిరి; మీరు పానము చేసినపుప్డు సవ్పర్యోజనమునకే గదా పానము చేసితిరి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 25:32 => ఏశావు నేను చావబోవుచునాన్ను గదా జేయ్షఠ్తవ్ము నాకెందుకనెను 

నిరగ్మకాండము 5:9 => ఆ మనుషుయ్లచేత ఎకుక్వ పని చేయింపవలెను, దానిలో వారు 

కషట్పడవలెను, అబదధ్పుమాటలను వారు లక్షయ్పెటట్కూడదనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 11:11 => కాగా మోషే యెహోవాతో యిటల్నెను నీవేల నీ సేవకుని బాధించితివి? 

నామీద నీ కటాక్షము రానీయక యీ జనులందరి భారమును నామీద పెటట్నేల?  

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 

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

విసికితివి గదా. 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

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. 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 
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ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

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

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 15:9 => మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని 

వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 20:12 => పగలంతయు కషట్పడి యెండబాధ సహించిన మాతో వారిని సమానము చేసితివే 

అని ఆ యింటి యజమానునిమీద సణుగుకొనిరి. 

మతత్యి 25:24 => తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట 

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

మారుక్ 7:7 => వారు, మానవులు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుదురు అని వార్యబడినటుట్ వేషధారులైన మిముమ్నుగూరిచ్ యెషయా 

పర్వచించినది సరియే. 

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 
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లూకా 19:21 => నీవు పెటట్నిదానిని ఎతిత్కొనువాడవును, వితత్నిదానిని కోయువాడవునైన కఠినుడవు 

గనుక, నీకు భయపడి దీనిని రుమాలున కటిట్ ఉంచితినని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:1 => అటల్యితే యూదునికి కలిగిన గొపప్తనమేమి? సునన్తివలన 

పర్యోజనమేమి? 

1 కొరిందీయులకు 15:32 => మనుషయ్రీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు 

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

వచనము 18 

అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను సేవించని వారెవరో 

మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

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

కాలును; గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఎసేత్రు 5:10 => అయితే హామాను కోపము అణచుకొని తన యింటికిపోయి తనసేన్హితులను తన 

భారయ్యైన జెరెషును పిలిపించి 

కీరత్నలు 10:3 => దుషుట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్ అతిశయపడుదురు లోభులు యెహోవాను 

తిరసక్రింతురు 

కీరత్నలు 49:18 => నీకు నీవే మేలు చేసికొంటివని మనుషుయ్లు నినున్ సుత్తించినను తన 

జీవితకాలమున నొకడు తనున్ పొగడుకొనినను  

కీరత్నలు 73:12 => ఇదిగో ఇటిట్వారు భకిత్హీనులు. వీరు ఎలల్పుప్డు నిశిచ్ంతగలవారై ధనవృదిధ్ 

చేసికొందురు. 
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దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

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

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

దానియేలు 5:22 => 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.  

దానియేలు 5:24 => కావున ఆయన యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ్ ఈ వార్తను వార్సెను; 

వార్సిన శాసనమేదనగా, మెనే మెనే టెకేల  ఉఫారీస్న . 

దానియేలు 5:25 => ఈ వాకయ్భావమేమనగా, మినే అనగా దేవుడు నీ పర్భుతవ్ విషయములో 

లెకక్చూచి దాని ముగించెను. 
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దానియేలు 5:26 => టెకేల  అనగా ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి. 

దానియేలు 5:27 => ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును 

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

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

యతని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:21 => నియమింపబడిన దినమందు హేరోదు రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని నాయ్యపీఠము మీద కూరుచ్ండి వారి యెదుట ఉపనాయ్సముచేయగా 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

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

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

యోబు 12:6 => దోపిడిగాండర్ కాపురములు వరిథ్లుల్ను దేవునికి కోపము పుటిట్ంచువారు 

నిరభ్యముగానుందురు వారు తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడనుకొందురు. 

యోబు 21:7 => భకిత్హీనులు ఏల బర్దుకుదురు? వారు వృదుధ్లై బలాభివృదిధ్ ఏల నొందుదురు? 

యోబు 21:8 => వారుండగానే వారితోకూడ వారి సంతానమువారు చూచుచుండగా వారి 

కుటుంబము సిథ్రపరచబడుచునన్ది. 

యోబు 21:9 => వారి కుటుంబములు భయమేమియు లేక కేష్మముగా నునన్వి దేవుని దండము 

వారిమీద పడుటలేదు. 

యోబు 21:10 => వారి గొడుల్ దాటగా తపప్క చూలు కలుగును వారి ఆవులు ఈచుకపోక ఈనును. 

యోబు 21:11 => వారు తమ పిలల్లను మందలు మందలుగా బయటికి పంపుదురు వారి పిలల్లు 

నటనము చేయుదురు. 
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యోబు 21:12 => తంబుర సవ్రమండలములను పటుట్కొని వాయించుదురు సానికనాదము విని 

సంతోషించుదురు. 

యోబు 21:13 => వారు శేర్యసుస్కలిగి తమ దినములు గడుపుదురు ఒకక్క్షణములోనే 

పాతాళమునకు దిగుదురు. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

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

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

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

వారు తోడుకొని పోబడుదురు. 

సామెతలు 12:12 => భకిత్హీనులు చెడడ్వారికి దొరుకు దోపుడుసొముమ్ను అపేకిష్ంచుదురు 

నీతిమంతుల వేరు చిగురుచ్ను. 

పర్సంగి 9:1 => నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని, సేన్హము 

చేయుటయైనను దేవ్షించుటయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని, అదియంతయు 

వారివలన కాదను సంగతిని పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్ నిలిపి నిదానింప 

బూనుకొంటిని. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 
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యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  

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? 

హబకూక్కు 1:14 => ఏలికలేని చేపలతోను పార్కు పురుగులతోను నీవు నరులను సమానులనుగా 

చేసితివి. 

హబకూక్కు 1:15 => వాడు గాలము వేసి మానవులనందరిని గుచిచ్ లాగియునాన్డు, ఉరులు ఒగిగ్ 

చికిక్ంచుకొనుచునాన్డు, వాడు తన వలతో వారిని కూరుచ్కొని సంతోషపడి గంతులువేయుచునాన్డు.  

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

కలుగుచునన్వని వాడు తన వలకు బలుల నరిప్ంచుచునాన్డు, తన ఉరులకు ధూపము వేయుచునాన్డు. 

హబకూక్కు 1:17 => వాడు ఎలల్పుప్డును తన వలలోనుండి దిమమ్రించుచుండవలెనా? ఎపప్టికిని 

మానకుండ వాడు జనములను హతము చేయుచుండవలెనా? 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

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

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

సంఖాయ్కాండము 14:23 => కాగా వారి పితరులకు పర్మాణపూరవ్కముగా నేనిచిచ్న దేశమును వారు 

చూడనే చూడరు; ననున్ అలక్షయ్ము చేసినవారిలో ఎవరును దానిని చూడరు. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 
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కీరత్నలు 78:18 => వారు తమ ఆశకొలది ఆహారము నడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని 

శోధించిరి. 

కీరత్నలు 78:41 => మాటిమాటికి వారు దేవుని శోధించిరి మాటిమాటికి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవునికి 

సంతాపము కలిగించిరి. 

కీరత్నలు 78:56 => అయినను వారు మహోనన్తుడైన దేవుని శోధించి తిరుగుబాటు చేసిరి ఆయన 

శాసనముల ననుసరింపకపోయిరి.  

కీరత్నలు 95:9 => అచచ్ట మీ పితరులు ననున్ పరీకిష్ంచి శోధించి నా కారయ్ములు చూచిరి 

కీరత్నలు 106:14 => అరణయ్ములో వారు బహుగా ఆశించిరి ఎడారిలో దేవుని శోధించిరి 

మతత్యి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే కిర్ందికి దుముకుము ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతల 

కాజాఞ్పించును, నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్చేతులతో ఎతిత్కొందురు 

మతత్యి 4:7 => అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని 

నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 10:9 => మనము పర్భువును శోధింపకయుందము; వారిలో కొందరు శోధించి 

సరప్ములవలన నశించిరి. 

హెబీర్యులకు 3:9 => నలువది సంవతస్రములు నా కారయ్ములను చూచి మీ పితరులు ననున్ 

పరీకిష్ంచి శోధించిరి. 

నిరగ్మకాండము 17:2 => మోషేతో వాదించుచు తార్గుటకు మాకు నీళి ల్మమ్ని అడుగగా మోషే మీరు 

నాతో వాదింపనేల, యెహోవాను శోధింపనేల అని వారితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 11:3 => అతలాయ్ దేశమును ఏలుచుండగా ఇతడు ఆరు సంవతస్రములు యెహోవా 

మందిరమందు దాదితో కూడ దాచబడియుండెను. 
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యోబు 24:12 => జనముగల పటట్ణములో మూలుగుదురు గాయపరచబడినవారు మొఱఱ్పెటుట్దురు 

అయినను జరుగునది అకర్మమని దేవుడు ఎంచడు. 

కీరత్నలు 92:7 => నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు 

చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 

పర్సంగి 8:14 => వయ్రథ్మైనది మరియొకటి సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది, అదేమనగా భకిత్హీనులకు 

జరిగినటుల్గా నీతిమంతులలో కొందరికి జరుగుచునన్ది; నీతిమంతులకు జరిగినటుల్గా భకిత్హీనులలో 

కొందరికి జరుగుచునన్ది; ఇదియును వయ్రథ్మే అని నేననుకొంటిని. 

యెషయా 5:20 => కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెపుప్కొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు 

చీకటనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. 

యెషయా 7:12 => ఆహాజు నేను అడుగను యెహోవాను శోధింపనని చెపప్గా 

యెహెజేక్లు 13:10 => సమాధానమేమియు లేకపోయినను వారు సమాధానమని చెపిప్ నా 

జనులను మోసపుచుచ్చునాన్రు; నా జనులు మంటిగోడను కటట్గా వారు వచిచ్ దానిమీద గచుచ్పూత 

పూసెదరు. 

ఆమోసు 9:10 => ఆ కీడు మనలను తరిమి పటట్దు, మనయొదద్కు రాదు అని నా జనులలో 

అనుకొను పాపాతుమ్లందరును ఖడగ్ముచేత చతుత్రు. 

జెఫనాయ్ 1:12 => ఆ కాలమున నేను దీపములు పటుట్కొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, 

మడిడ్మీద నిలిచిన దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో 

అనుకొనువారిని శికిష్ంతును. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

మతత్యి 25:24 => తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట 

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

మారుక్ 8:11 => అంతట పరిసయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక 

సూచక కిర్యను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తరిక్ంపసాగిరి. 
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లూకా 4:12 => అందుకు యేసు నీ దేవుడైన పర్భువును శోధింపవలదు అని చెపప్బడి యునన్దని 

వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

లూకా 19:21 => నీవు పెటట్నిదానిని ఎతిత్కొనువాడవును, వితత్నిదానిని కోయువాడవునైన కఠినుడవు 

గనుక, నీకు భయపడి దీనిని రుమాలున కటిట్ ఉంచితినని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:32 => మనుషయ్రీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు 

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 
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వచనము 1 

ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది కాలును; 

గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను చిగురైనను 

లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 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. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

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

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 33:18 => వారి పార్ణమును మరణమునుండి తపిప్ంచుటకును కరవులో వారిని 

సజీవులనుగా కాపాడుటకును 
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కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 147:11 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారియందు తన కృపకొరకు 

కనిపెటుట్వారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయునాన్డు. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:8 => అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 
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1 సమూయేలు 23:16 => అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి, వనములోనునన్ 

దావీదునొదద్కు వచిచ్ నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, 

1 సమూయేలు 23:17 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు రాజవగుదువు, నేను నీకు సహకారినౌదును, 

ఇది నా తండిర్యైన సౌలునకు తెలిసియునన్దని అతనితో చెపిప్ దేవునిబటిట్ అతని బలపరచెను. 

1 సమూయేలు 23:18 => వీరిదద్రు యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనిన తరువాత దావీదు 

వనములో నిలిచెను, యోనాతాను తన యింటికి తిరిగివెళె ల్ను. 

ఎసేత్రు 4:5 => అపుప్డు ఎసేత్రు తనున్ కనిపెటిట్యుండుటకు రాజు నియమించిన షండులలో హతాకు 

అను ఒకని పిలిచి అది ఏమియైనది, ఎందుకైనది తెలిసికొనుటకు మొరెద్కైయొదద్కు వెళుల్మని ఆజఞ్ 

నిచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 4:6 => హతాకు రాజు గుమమ్ము ఎదుటనునన్ పటట్ణపు వీధిలో నుండు మొరెద్కైయొదద్కు 

పోగా 

ఎసేత్రు 4:7 => మొరెద్కై తనకు సంభవించినదంతయు, యూదులను నాశనము చేయుటకుగాను 

హామాను వారినిబటిట్ రాజు ఖజానాకు తూచి యిచెచ్దనని చెపిప్న సొముమ్ మొతత్ము ఇంత యనియును 

అతనికి తెలిపి 

ఎసేత్రు 4:8 => వారిని సంహరించుటకై షూషనులో ఇయయ్బడిన ఆజఞ్ పర్తిని ఎసేత్రునకు చూసి 

తెలుపుమనియు, ఆమె తన జనుల విషయమై రాజును వేడుకొని అతని సముఖమందు వినన్పము 

చేయుటకై అతనియొదద్కు పోవలెనని చెపుప్మనియు దాని నతనికిచెచ్ను. హతాకు వచిచ్ మొరెద్కై యొకక్ 

మాటలను ఎసేత్రుతో చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 4:9 => అంతట ఎసేత్రు మొరెద్కైతో చెపుప్మని హతాకునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

ఎసేత్రు 4:10 => పిలువబడక పురుషుడే గాని సతరీయే గాని రాజు 

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

దండమును ఎవరితటుట్ చాపునో వారు తపప్ పర్తివాడు సంహరింపబడుననన్ కఠినమైన ఆజఞ్ కలదని 

రాజసేవకులకందరికిని అతని సంసాథ్నములలోనునన్ జనులకందరికిని తెలిసేయునన్ది. నేటికి ముపప్ది 

దినములనుండి రాజునొదద్కు పర్వేశించుటకు నేను పిలువబడలేదని చెపుప్మనెను. 
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ఎసేత్రు 4:12 => వారు ఎసేత్రు యొకక్ మాటలు మొరెద్కైకి తెలుపగా 

ఎసేత్రు 4:13 => మొరెద్కై ఎసేత్రుతో ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ రాజనగరులో ఉనన్ంతమాతర్ముచేత 

యూదులందరికంటె నీవు తపిప్ంచుకొందువని నీ మనసుస్లొ తలంచుకొనవదుద్; 

ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 

యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 

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

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

ఎసేత్రు 4:17 => అటువలెనే మొరెద్కై బయలుదేరి ఎసేత్రు తనకు ఆజాఞ్పించిన యంతటి పర్కారముగా 

జరిగించెను. 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

కీరత్నలు 66:16 => దేవునియందు భయభకుత్లు గలవారలారా, మీరందరు వచిచ్ ఆలకించుడి 

ఆయన నాకొరకు చేసిన కారయ్ములను నేను వినిపించెదను. 

కీరత్నలు 73:15 => ఈలాగు ముచచ్టింతునని నేననుకొనినయెడల నేను నీ కుమారుల వంశమును 

మోసపుచిచ్నవాడ నగుదును. 

కీరత్నలు 73:16 => అయినను దీనిని తెలిసికొనవలెనని ఆలోచించినపుప్డు 

కీరత్నలు 73:17 => నేను దేవుని పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి పోయి వారి అంతమునుగూరిచ్ 

ధాయ్నించువరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉండెను.  

కీరత్నలు 119:63 => నీయందు భయభకుత్లు గలవారందరికిని నీ ఉపదేశములను 

అనుసరించువారికిని నేను చెలికాడను. 
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సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

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

మిషాయేలునకును అజరాయ్కును సంగతి తెలియజేసి 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

లూకా 2:38 => ఆమె కూడ ఆ గడియలోనే లోపలికి వచిచ్ దేవుని కొనియాడి, యెరూషలేములొ 

విమోచనకొరకు కనిపెటుట్చునన్ వారందరితో ఆయననుగూరిచ్ మాటలాడుచుండెను. 

లూకా 24:14 => జరిగిన ఈ సంగతులనిన్టినిగూరిచ్ యొకరితోనొకరు సంభాషించుచుండిరి. 

లూకా 24:15 => వారు సంభాషించుచు ఆలోచించుకొనుచుండగా, యేసు తానే దగగ్రకువచిచ్ 

వారితో కూడ నడిచెను; 

లూకా 24:16 => అయితే వారాయనను గురుత్పటట్లేకుండ వారి కనున్లు మూయబడెను. 

లూకా 24:17 => ఆయన మీరు నడుచుచు ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కొనుచునన్ యీ మాటలేమని 

అడుగగా వారు దుఃఖముఖులై నిలిచిరి. 

లూకా 24:18 => వారిలో కె ల్యొపా అనువాడు యెరూషలేములో బస చేయుచుండి, యీ 

దినములలో అకక్డ జరిగిన సంగతులు నీవొకడవే యెరుగవా? అని ఆయనను అడిగెను. 

లూకా 24:19 => ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నజరేయుడైన యేసును గూరిచ్న 

సంగతులే; ఆయన దేవుని యెదుటను పర్జలందరి యెదుటను కిర్యలోను వాకయ్ములోను శకిత్గల 

పర్వకత్యై యుండెను. 
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లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

లూకా 24:21 => ఇశార్యేలును విమోచింపబోవువాడు ఈయనే అని మేము నిరీకిష్ంచియుంటిమి; 

ఇదిగాక యీ సంగతులు జరిగి నేటికి మూడుదినములాయెను. 

లూకా 24:22 => అయితే మాలో కొందరు సతరీలు తెలల్వారగానే సమాధియొదద్కు వెళి ల్, ఆయన 

దేహమును కానక వచిచ్ 

లూకా 24:23 => కొందరు దేవదూతలు తమకు కనబడి ఆయన బర్దికియునాన్డని చెపిప్రని మాతో 

చెపిప్ మాకు విసమ్యము కలుగజేసిరి. 

లూకా 24:24 => మాతోకూడ ఉనన్వారిలో కొందరు సమాధియొదద్కు వెళి ల్ ఆ సతరీలు చెపిప్నటుట్ 

కనుగొనిరి గాని, ఆయనను చూడలేదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

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

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:28 => ఇంతలో తాము వెళుల్చునన్ గార్మము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన యింక 

కొంతదూరము వెళుల్నటుల్ అగపడగా 

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 

లూకా 24:30 => ఆయన వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు, ఒక రొటెట్ను పటుట్కొని 

సోత్తర్ము చేసి దాని విరిచి వారికి పంచిపెటట్గా 

లూకా 24:31 => వారి కనున్లు తెరవబడి ఆయనను గురుత్పటిట్రి; అంతట ఆయన వారికి 

అదృశుయ్డాయెను. 
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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. 

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 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

యోహాను 12:20 => ఆ పండుగలో ఆరాధింప వచిచ్నవారిలో కొందరు గీర్సుదేశసుథ్లు ఉండిరి. 

యోహాను 12:21 => వారు గలిలయలోని బేతస్యిదా వాడైన ఫిలిపుప్నొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, మేము 

యేసును చూడగోరుచునాన్మని అతనితో చెపప్గా 

యోహాను 12:22 => ఫిలిపుప్ వచిచ్ అందెర్యతో చెపెప్ను, అందెర్యయు ఫిలిపుప్ను వచిచ్ యేసుతో 

చెపిప్రి. 
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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 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

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

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 
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ఎఫెసీయులకు 5:19 => ఒకనినొకడు కీరత్నలతోను సంగీతములతోను ఆతమ్ సంబంధమైన 

పాటలతోను హెచచ్రించుచు, మీ హృదయములలో పర్భువునుగూరిచ్ పాడుచు కీరిత్ంచుచు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

హెబీర్యులకు 10:24 => కొందరు మానుకొనుచునన్టుట్గా, సమాజముగా కూడుట మానక, 

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:7 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక 

మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నా తండిర్యైన దావీదు మనోభిలాష గలవాడాయెను. 

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

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:33 => ఇదియుగాక అపొసత్లులు బహు బలముగా పర్భువైన యేసు 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

ఎసేత్రు 2:23 => ఈ సంగతినిగూరిచ్ విచారణకాగా అది నిజమాయెను. అందుచేత వారిదద్రును ఒక 

చెటుట్కు ఉరి తీయింపబడిరి. ఇది రాజు ఎదుటనే రాజయ్సమాచార గర్ంథమందు వార్యబడెను. 

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

ఇయయ్గా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపింపబడెను. 

యోబు 19:23 => నా మాటలు వార్యబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. అవి గర్ంథములో 

వార్యబడవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

యోబు 19:24 => అవి యినుప పోగరతో బండమీద చెకక్బడి సీసముతో నింపబడి నితయ్ము 

నిలువవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను.  

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 56:8 => నా సంచారములను నీవు లెకిక్ంచియునాన్వు నా కనీన్ళుల్ నీ బుడిడ్లో 

నుంచబడియునన్వి అవి నీ కవిలెలో1 కనబడును గదా. 

యెషయా 65:6 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా యెదుట గర్ంథములో అది 

వార్యబడియునన్ది పర్తికారము చేయక నేను మౌనముగా నుండను నిశచ్యముగా 

వారనుభవించునటుల్ నేను వారికి పర్తికారము చేసెదను.  

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

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 
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మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 

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 10:4 => దుషుట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

కీరత్నలు 94:19 => నా అంతరంగమందు విచారములు హెచచ్గా నీ గొపప్ ఆదరణ నా పార్ణమునకు 

నెమమ్ది కలుగజేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 104:33 => నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవాకు కీరత్నలు పాడెదను 

నేనునన్ంతకాలము నా దేవుని కీరిత్ంచెదను. 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 26:8 => మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా పార్ణము నీ నామమును నీ 

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 
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హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

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 22:18 => యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై మిముమ్ను పంపిన యూదా రాజునకు 

ఈ మాట తెలియపరచుడి 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన అదుభ్త 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి. 

కీరత్నలు 61:5 => దేవా, నీవు నా మొర్కుక్బడుల నంగీకరించియునాన్వు నీ నామమునందు 

భయభకుత్లుగలవారి సావ్సథ్య్ము నీవు నాకనుగర్హించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 119:74 => నీ వాకయ్ముమీద నేను ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను నీయందు భయభకుత్లు 

గలవారు ననున్ చూచి సంతోషింతురు 
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కీరత్నలు 139:16 => నేను పిండమునై యుండగా నీ కనున్లు ననున్ చూచెను నియమింపబడిన 

దినములలో ఒకటైన కాకమునుపే నా దినములనిన్యు నీ గర్ంథములో లిఖితములాయెను. 

సామెతలు 13:13 => ఆజఞ్ను తిరసక్రించువాడు అందువలన శిక్షనొందును ఆజఞ్విషయమై 

భయభకుత్లు గలవాడు లాభము పొందును. 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

సామెతలు 19:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది 

కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 

పర్సంగి 2:16 => బుదిధ్హీనులను గూరిచ్నటుల్గానే జాఞ్నులను గూరిచ్యు జాఞ్పకము ఎనన్టికిని 

యుంచబడదు; రాబోవు దినములలో వారందరును మరువబడినవారై యుందురు; జాఞ్నులు 

మృతినొందు విధమెటిట్దో బుదిధ్హీనులు మృతినొందు విధమటిట్దే. 

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.  

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.  

లూకా 1:50 => ఆయనకు భయపడు వారిమీద ఆయన కనికరము తరతరములకుండును.  

లూకా 2:17 => వారు చూచి, యీ శిశువునుగూరిచ్ తమతో చెపప్బడిన మాటలు పర్చురము చేసిరి. 

లూకా 17:34 => ఆ రాతిర్ యిదద్రొకక్ మంచముమీద ఉందురు; వారిలో ఒకరు కొనిపోబడును 

ఒకరు విడిచిపెటట్బడును. 

యోహాను 1:35 => మరునాడు మరల యోహానును అతని శిషుయ్లలో ఇదద్రును నిలుచుండగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

వచనము 2 

అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు ఉదయించును; అతని రెకక్లు 

ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు గంతులు వేయునటుల్ గంతులు 

వేయుదురు. 

పరమగీతము 2:16 => నా పిర్యుడు నావాడు నేను అతని దానను పదమ్ములునన్చోట అతడు 

మందను మేపుచునాన్డు 

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. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

యెహెజేక్లు 16:8 => మరియు నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ చూడగా ఇషట్ము పుటిట్ంచు పార్యము 

నీకు వచిచ్యుండెను గనుక నీకు అవమానము కలుగకుండ నినున్ పెండిల్చేసికొని నీతో 

నిబంధనచేసికొనగా నీవు నా దానవైతివి; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:28 => నేను మీ పితరులకిచిచ్న దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా 

జనులైయుందురు నేను మీ 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. 

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

వెంబడించును. 

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

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

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

యోహాను 17:9 => నేను వారికొరకు పార్రథ్న చేయుచునాన్ను; లోకము కొరకు పార్రథ్న చేయుటలేదు, 

నీవు నాకు అనుగర్హించియునన్వారు నీవారైనందున వారికొరకే పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

యోహాను 17:10 => నావనిన్యు నీవి, నీవియు నావి; వారియందు నేను మహిమపరచబడి 

యునాన్ను. 

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 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 
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1 కొరిందీయులకు 3:23 => మీరు కీర్సుత్ వారు; కీర్సుత్ దేవునివాడు. 

1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

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

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 

గలతీయులకు 5:24 => కీర్సుత్యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛ్లతోను దురాశలతోను 

సిలువవేసి యునాన్రు. 

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 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 
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పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:6 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనము, నీ దేవుడైన 

యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ ఎకుక్వగా ఎంచి, నినున్ తనకు 

సవ్కీయజనముగా ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:17 => యెహోవాయే నీకు దేవుడైయునాన్డనియు, నీవు ఆయన 

మారగ్ములయందు నడిచి, ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను ఆయన విధులను అనుసరించి, ఆయన 

మాట విందుననియు నేడు ఆయనతో మాట యిచిచ్తివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:18 => మరియు యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవే తనకు సవ్కీయ 

జనమైయుండి తన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొందువనియు, 

కీరత్నలు 135:4 => యెహోవా తనకొరకు యాకోబును ఏరప్రచుకొనెను తనకు సవ్కీయధనముగా 

ఇశార్యేలును ఏరప్రచుకొనెను. 

యెషయా 62:3 => నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ 

మకుటముగాను ఉందువు. 

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.  
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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. 

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 

నెహెమాయ్ 13:22 => అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 103:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు దీరఘ్శాంతుడు కృపాసమృదిధ్గలవాడు. 

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

కాడు. 

కీరత్నలు 103:10 => మన పాపములనుబటిట్ మనకు పర్తికారము చేయలేదు మన దోషములనుబటిట్ 

మనకు పర్తిఫలమియయ్లేదు. 

కీరత్నలు 103:11 => భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉనన్ది.  

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

అంత దూరపరచియునాన్డు.  

కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  
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యెషయా 26:21 => నీవు వెళి ల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళి ల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

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

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

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

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

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

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. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 
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ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

1 పేతురు 1:14 => నేను పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లై యుండుడని 

వార్యబడియునన్ది.  

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదుధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదుధ్లైయుండుడి. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

ఆదికాండము 33:2 => అపుప్డతడు తన పిలల్లను లేయా రాహేలులకును ఇదద్రు దాసీలకును పంచి 

అపప్గించెను. అతడు ముందర దాసీలను, వారి పిలల్లను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిలల్లను ఆ 

వెనుక రాహేలును, యోసేపును ఉంచి 

ఆదికాండము 48:5 => ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు 

పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడడ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషే ష్ నా బిడడ్లై 

యుందురు. 

నిరగ్మకాండము 28:17 => దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను 

చేయవలెను. మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 

సంఖాయ్కాండము 8:14 => అటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులలోనుండి లేవీయులను వేరుపరచవలెను; 

లేవీయులు నావారైయుందురు. 
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1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

2 రాజులు 22:18 => యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై మిముమ్ను పంపిన యూదా రాజునకు 

ఈ మాట తెలియపరచుడి 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 119:126 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేసియునాన్రు యెహోవా తన కిర్య 

జరిగించుటకు ఇదే సమయము. 

కీరత్నలు 147:11 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారియందు తన కృపకొరకు 

కనిపెటుట్వారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయునాన్డు. 

సామెతలు 19:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది 

కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 

యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  
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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 49:15 => సతరీ తన గరభ్మున పుటిట్న బిడడ్ను కరుణింపకుండ తన చంటిపిలల్ను మరచునా? 

వారైన మరచుదురు గాని నేను నినున్ మరువను. 

యెహెజేక్లు 5:11 => నీ హేయదేవతలనిన్టిని పూజించి నీవు చేసిన హేయమైన కిర్యలనిన్టిచేత నా 

పరిశుదధ్ సథ్లమును అపవితర్ పరచితివి గనుక కరుణా దృషిట్యైనను జాలియైనను లేక నేను నినున్ 

కీష్ణింపజేసెదనని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

రోమీయులకు 8:19 => దేవుని కుమారుల పర్తయ్క్షతకొరకు సృషిట్ మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు 

కనిపెటుట్చునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 3:13 => వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది 

అగిన్చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెటిట్దో దానిని అగిన్యే పరీకిష్ంచును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

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

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

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

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

వచనము 3 

నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె ఉందురు, మీరు వారిని 

అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మలాకీ 1:4 => మనము నాశనమైతివిు, పాడైన మన సథ్లములను మరల కటుట్కొందము రండని 

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 

యోబు 6:29 => అనాయ్యము లేకుండ నా సంగతి మరల విచారించుడి మరల విచారించుడి, నేను 

నిరోద్షినిగా కనబడుదును. 

యోబు 17:10 => మీరందరు నాయొదద్కు రండి, మరల దయచేయుడి మీలో జాఞ్నవంతుడొకక్డైనను 

నాకు కనబడడు. 

యిరిమ్యా 12:15 => వారిని పెలల్గించిన తరువాత నేను మరల వారియెడల జాలిపడుదును; 

ఒకొక్కని తన సావ్సథ్య్మునకును ఒకొక్కని తన దేశమునకును వారిని రపిప్ంతును. 

యోవేలు 2:14 => ఒకవేళ ఆయన మనసుస్ తిర్పుప్కొని పశాచ్తాత్పపడి మీ దేవుడైన యెహోవాకు 

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 
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జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

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 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 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

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. 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 
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మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

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. 

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 

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 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

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

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

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

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

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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

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

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

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

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

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

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

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

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 

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

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

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

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

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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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. 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

రోమీయులకు 6:16 => లోబడుటకు దేనికి మిముమ్ను మీరు దాసులుగా అపప్గించుకొందురో, అది 

చావు నిమితత్ముగా పాపమునకే గాని, నీతి నిమితత్ముగా విధేయతకే గాని దేనికి మీరు లోబడుదురో 

దానికే దాసులగుదురని మీరెరుగరా? 

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

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

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

సోత్తర్ము. 

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

అకర్మము చేయుటకై, అపవితర్తకును అకర్మమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు 
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అపప్గించితిరో, ఆలాగే పరిశుదధ్త కలుగుటకై యిపుప్డు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా 

అపప్గించుడి. 

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

యుంటిరి. 

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

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

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

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 8:22 => మరియు భూలోకములో నేనే యెహోవాను అని నీవు తెలిసికొనునటుల్, ఆ 

దినమున నేను నా పర్జలు నివసించుచునన్ గోషెను దేశమును వినాయించెదను, అకక్డ ఈగల 

గుంపులుండవు. 

నిరగ్మకాండము 9:4 => అయితే యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పశువులను ఐగుపుత్ పశువులను 

వేరుపరచును; ఇశార్యేలీయులకునన్ వాటనిన్టిలో ఒకక్టైనను చావదని హెబీర్యుల దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపుప్మనెను 

నిరగ్మకాండము 10:23 => మూడు దినములు ఒకనినొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడును తానునన్ 

చోటనుండి లేవలేకపోయెను; అయినను ఇశార్యేలీయులకందరికి వారి నివాసములలో వెలుగుండెను. 
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నిరగ్మకాండము 11:7 => యెహోవా ఐగుపీత్యులను ఇశార్యేలీయులను వేరుపరచునని మీకు 

తెలియబడునటుల్, మనుషుయ్లమీదగాని జంతువులమీదగాని ఇశార్యేలీయులలో ఎవరిమీదనైనను ఒక 

కుకక్యు తన నాలుక ఆడించదు. 

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

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

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

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

శా ప ము ల నిన్ టి ని బ టిట్  వా ని కి కీ డు క లు గ జే యు ట కై యె హో వా ఇ శార్ యే లీ యు ల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

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. 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

యోబు 21:19 => వారి పిలల్లమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు 

చెపుప్చునాన్రు చేసినవారు దానిని అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 

కీరత్నలు 1:5 => కాబటిట్ నాయ్యవిమరశ్లో దుషుట్లును నీతిమంతుల సభలో పాపులును నిలువరు. 

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

సిగుగ్పడి వెనుకకు మళుల్దురు. 
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కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

కీరత్నలు 37:6 => ఆయన వెలుగునువలె నీ నీతిని మధాయ్హన్మునువలె నీ నిరోద్షతవ్మును 

వెలల్డిపరచును. 

కీరత్నలు 94:15 => నీతిని సాథ్పించుటకై నాయ్యపుతీరుప్ జరుగును యథారథ్హృదయులందరు దాని 

ననుసరించెదరు. 

పర్సంగి 2:13 => అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత పర్యోజనకరమో బుదిధ్హీనతకంటె జాఞ్నము 

అంత పర్యోజనకరమని నేను తెలిసికొంటిని. 

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 
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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. 

యెషయా 32:5 => మూఢుడు ఇక ఘనుడని యెంచబడడు కపటి ఉదారుడనబడడు. 

యెషయా 65:13 => కావున పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి నా 

సేవకులు భోజనము చేయుదురు గాని మీరు ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని 

మీరు దపిప్గొనెదరు. నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగుగ్పడెదరు  

యెషయా 66:14 => మీరు చూడగా మీ హృదయము ఉలల్సించును మీ యెముకలు లేతగడిడ్వలె 

బలియును యెహోవా హసత్బలము ఆయన సేవకులయెడల కనుపరచబడును ఆయన తన 

శతుర్వులయెడల కోపము చూపును.  

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

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

దీనియొదద్ నుండి తీసివేసెదను. దాని మాన సంరక్షణారథ్మైన నా గొఱఱ్బొచుచ్ను జనుపనారయు దానికి 

దొరకకుండ నేను ఉంచుకొందును; 

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. 

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

కాలును; గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 
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చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

రోమీయులకు 8:19 => దేవుని కుమారుల పర్తయ్క్షతకొరకు సృషిట్ మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు 

కనిపెటుట్చునన్ది. 

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. 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

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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వచనము 4 

హోరేబు కొండమీద ఇశార్యేలీయులందరి కొరకై నేను నా సేవకుడైన మోషేకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమును దాని కటట్డలను విధులను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

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

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

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

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

దుషుట్లను దండించునదాయెను. 

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

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 

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. 

జెకరాయ్ 14:1 => ఇదిగో యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, అందు మీయొదద్ దోచబడిన సొముమ్ 

పటట్ణములోనే విభాగింపబడును. 

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 
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లూకా 21:20 => యెరూషలేము దండల్చేత చుటట్బడుట మీరు చూచునపుప్డు దాని నాశనము 

సమీపమైయునన్దని తెలిసికొనుడి. 

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

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

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. 

నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

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

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

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

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

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

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

Page  of 385 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

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

కోపాగిన్ని రగులజేయుదువు అది వారిని చెతత్వలె దహించును. 

కీరత్నలు 119:119 => భూమిమీదనునన్ భకిత్హీనులనందరిని నీవు మషుట్వలె లయపరచుదువు 

కావున నీ శాసనములు నాకు ఇషట్మైయునన్వి 

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

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

బాషాను సిందూర వృక్షములకనిన్టికిని 

యెషయా 2:14 => ఉనన్తపరవ్తములకనిన్టికిని ఎతత్యిన మెటల్కనిన్టికిని 

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.  

యెషయా 5:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయొకక్ ధరమ్శాసత్రమును నిరల్క్షయ్పెటుట్దురు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని వాకుక్ను తృణీకరించుదురు. కాబటిట్ అగిన్జావ్ల కొయయ్కాలును 

కాలిచ్వేయునటుల్ ఎండిన గడిడ్ మంటలో భసమ్మగునటుల్ వారి వేరు కుళి ల్పోవును వారి పువువ్ ధూళివలె 

పైకి ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

యెషయా 41:2 => తన పర్వరత్న అంతటిలో నీతిని జరిగించువానిని తూరుప్నుండి రేపి 

పిలిచినవాడెవడు? ఆయన అతనికి జనములను అపప్గించుచునాన్డు రాజులను లోపరచుచునాన్డు 
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ధూళివలె వారిని అతని ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె అతని వింటికి వారిని 

అపప్గించుచునాన్డు. 

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

బలమునుండి తముమ్తాము తపిప్ంచుకొనలేక యునాన్రు అది కాచుకొనుటకు నిపుప్కాదు ఎదుట 

కూరుచ్ండి కాచుకొనదగినది కాదు.  

ఓబధాయ్ 1:18 => మరియు యాకోబు సంతతివారు అగిన్యు, యోసేపు సంతతివారు మంటయు 

అగుదురు; ఏశావు సంతతివారు వారికి కొయయ్కాలుగా ఉందురు; ఏశావు సంతతివారిలో ఎవడును 

తపిప్ంచుకొనకుండ యోసేపు సంతతివారు వారిలో మండి వారిని కాలుచ్దురు. యెహోవా మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

నహూము 1:10 => ముండల్కంపవలె శతుర్వులు కూడినను వారు దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్లైనను 

ఎండిపోయిన చెతత్వలె కాలిపోవుదురు. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

ఆమోసు 2:9 => దేవదారు వృక్షమంత యెతత్యిన వారును సిందూరవృక్షమంత బలముగల 

వారునగు అమోరీయులను వారిముందర నిలువకుండ నేను నాశనము చేసితిని గదా; పైన వారి 

ఫలమును కిర్ంద వారి మూలమును నేను నాశనము చేసితిని గదా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

2 సమూయేలు 22:39 => నేను వారిని మింగివేయుదును వారిని తుతిత్నియలుగా కొటుట్దును వారు 

నా పాదముల కిర్ంద పడి లేవలేకయుందురు. 

2 సమూయేలు 22:43 => నేల ధూళివలె వారిని నలుగగొటెట్దను పొడిగా వారిని కొటెట్దను వీధిలోని 

పెంటవలె నేను వారిని పారపోసి అణగదొర్కెక్దను. 

2 రాజులు 10:17 => అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్ షోమోర్నులో అహాబునకు శేషించియునన్ 

వారినందరిని చంపి, ఏలీయాకు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరిచ్, అహాబును నిరూమ్లము 

చేయువరకు హతముచేయుట మానకుండెను. 
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యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

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

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

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

కీరత్నలు 92:7 => నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు 

చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 

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

కాలిచ్వేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:21 => గరివ్షుఠ్లను నీవు గదిద్ంచుచునాన్వు. నీ ఆజఞ్లను విడిచి తిరుగువారు 

శాపగర్సుత్లు. 

పర్సంగి 2:13 => అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత పర్యోజనకరమో బుదిధ్హీనతకంటె జాఞ్నము 

అంత పర్యోజనకరమని నేను తెలిసికొంటిని. 

యెషయా 1:31 => బలవంతులు నారపీచువలె నుందురు, వారి పని అగిన్ కణమువలె నుండును 

ఆరుప్వాడెవడును లేక వారును వారి పనియు బొతిత్గా కాలిపోవును. 

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 4:4 => తీరుప్తీరుచ్ ఆతమ్వలనను దహించు ఆతమ్వలనను పర్భువు సీయోను 

కూమారెత్లకునన్ కలమ్షమును కడిగివేయునపుప్డు యెరూషలేమునకు తగిలిన రకత్మును దాని 

మధయ్నుండి తీసివేసి దాని శుదిధ్చేయునపుప్డు  

యెషయా 9:9 => అది ఎఫార్యిముకును షోమోర్ను నివాసులకును పర్జలకందరికి 

తెలియవలసియునన్ది. 

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

అడవిపొదలలో రాజును అవి దటట్మైన పొగవలె చుటుట్కొనుచు పైకి ఎగయును.  
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యెషయా 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  

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

బొతిత్గా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుటకును కూర్రమైన ఉగర్తతోను పర్చండమైన కోపముతోను 

అది వచుచ్ను.  

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

యెషయా 28:18 => మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొటిట్వేయబడును పాతాళముతో 

మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలువదు పర్వాహమువలె ఉపదర్వము మీ మీదుగా దాటునపుప్డు మీరు 

దానిచేత తొర్కక్బడిన వారగుదురు 

యెషయా 31:9 => వారి పడుచువారు దాసులగుదురు భీతిచేత వారి ఆశర్యదురగ్ము సమసిపోవును 

వారి అధిపతులు ధవ్జమును చూచి భీతినొంది వెనుక దీయుదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

సీయోనులో ఆయన అగిన్యు యెరూషలేములో ఆయన కొలిమియు ఉనన్వి.  

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  
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యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

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

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 

యిరిమ్యా 30:15 => నీ గాయముచేత నీవు అరచెదవేమి? నీకు కలిగిన నొపిప్ నివారణ కాదు; నీ 

పాపములు విసత్రించినందున నీ దోషములనుబటిట్ నేను నినున్ ఈలాగు చేయుచునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 2:3 => కోపావేశుడై ఇశార్యేలీయులకునన్ పర్తి శృంగమును ఆయన 

విరుగగొటిట్యునాన్డు శతుర్వులుండగా తన కుడిచెయియ్ ఆయన వెనుకకు తీసియునాన్డు నఖముఖాల 

దహించు అగిన్జావ్లలు కాలుచ్నటుల్ ఆయన యాకోబును కాలిచ్వేసియునాన్డు.  

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 

యెహెజేక్లు 15:4 => అది పొయియ్కే సరిపడును గదా? అగిన్చేత దాని రెండు కొనలు కాలచ్బడి 

నడుమ నలల్బడిన తరువాత అది మరి ఏ పనికైనను తగునా? 

యెహెజేక్లు 20:38 => మరియు నామీద తిరుగబడువారిని దోషము చేయువారిని మీలో 

ఉండకుండ పర్తేయ్కించెదను, తాము కాపురమునన్ దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను గాని నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ వారు ఇశార్యేలు దేశములో పర్వేశించరు. 

యెహెజేక్లు 21:32 => అగిన్ నినున్ మింగును, నీ రకత్ము దేశములో కారును, నీవెనన్టికిని 

జాఞ్పకమునకు రాకయుందువు; యెహోవానగు నేనే మాట ఇచిచ్యునాన్ను. 
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యెహెజేక్లు 22:15 => అనయ్జనులలో నినున్ చెదరగొటుట్దును, ఇతర దేశములకు నినున్ 

వెళల్గొటుట్దును. 

యెహెజేక్లు 24:11 => తరువాత దానికి తగిలిన మషుట్ను మడిడ్యు పోవునటుల్ అది వేడియై మెరుగు 

పటుట్వరకు వటిట్చటిట్ పొయియ్మీదనే యుంచుము. 

దానియేలు 11:7 => అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉతత్ర దేశపు 

రాజు కోటలో జొరబడి యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

హోషేయ 9:16 => ఎఫార్యిము మొతత్బడెను, వారి వేరు ఎండిపోయెను, వారు ఫలమియయ్రు. వారు 

పిలల్లు కనినను వారి గరభ్నిధిలోనుండి వచుచ్ సొతుత్ను నేను నాశనము చేసెదను. 

హోషేయ 11:6 => వారు చేయుచునన్ యోచనలనుబటిట్ యుదధ్ము వారి పటట్ణములను 

ఆవరించును; అది వారి పటట్ణపు గడియలు తీసి వారిని మింగివేయును. 

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

యెహోవా దినము వచుచ్టవలన మీకు పర్యోజనమేమి? అది వెలుగుకాదు, అంధకారము. 

ఆమోసు 9:10 => ఆ కీడు మనలను తరిమి పటట్దు, మనయొదద్కు రాదు అని నా జనులలో 

అనుకొను పాపాతుమ్లందరును ఖడగ్ముచేత చతుత్రు. 

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

సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా సనిన్ ధిని 

మౌనముగా నుండుడి. 

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

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 
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మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 24:21 => లోకారంభము నుండి ఇపప్టివరకును అటిట్ శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎపుప్డును 

కలుగబోదు. 

లూకా 12:49 => నేను భూమిమీద అగిన్వేయ వచిచ్తిని; అది ఇదివరకే రగులుకొని మండవలెనని 

యెంతో కోరుచునాన్ను. 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 

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

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

కిర్యలను రకత్మును అగిన్ని పొగఆవిరిని కలుగజేసెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:40 => పర్వకత్ల గర్ంథమందు చెపప్బడినది మీమీదికి రాకుండ 

చూచుకొనుడి; అదేమనగా  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

Page  of 392 411



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మ"#

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

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

వచనము 5 

యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను పర్వకత్యగు ఏలీయాను 

మీయొదద్కు పంపుదును. 

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. 

కీరత్నలు 85:9 => మన దేశములో మహిమ నివసించునటుల్ ఆయన రక్షణ ఆయనకు 

భయపడువారికి సమీపముగా నునన్ది. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

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

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

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

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

లూకా 1:50 => ఆయనకు భయపడు వారిమీద ఆయన కనికరము తరతరములకుండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 
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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. 

2 సమూయేలు 23:4 => ఉదయకాలపు సూరోయ్దయ కాంతివలెను మబుబ్ లేకుండ ఉదయించిన 

సూరుయ్నివలెను వరష్ము కురిసినపిమమ్ట నిరమ్లమైన కాంతిచేత భూమిలోనుండి పుటిట్న లేత గడిడ్వలెను 

అతడు ఉండును. 

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

తెలియబడునటుల్ను 

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, 

యెషయా 9:2 => చీకటిలో నడుచు జనులు గొపప్ వెలుగును చూచుచునాన్రు మరణచాఛ్యగల 

దేశనివాసులమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

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 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 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 60:19 => 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.  

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. 

మతత్యి 4:15 => చీకటిలో కూరుచ్ండియునన్ పర్జలును గొపప్ వెలుగు చూచిరి. మరణ 

పర్దేశములోను మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండియునన్ వారికి వెలుగు ఉదయించెను 

మతత్యి 4:16 => అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా పలుకబడినది నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు 

జరిగెను.) 

లూకా 1:78 => తన పర్జలకు రక్షణ జాఞ్నము ఆయన అనుగర్హించునటుల్ ఆయన మారగ్ములను 

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 

యోహాను 1:8 => అతడు ఆ వెలుగై యుండలేదు గాని ఆ వెలుగునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు అతడు 

వచెచ్ను. 

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

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 
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యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 9:4 => పగలునన్ంతవరకు ననున్ పంపినవాని కిర్యలు మనము చేయుచుండవలెను; 

రాతిర్ వచుచ్చునన్ది, అపుప్డెవడును పనిచేయలేడు. 

యోహాను 12:35 => అందుకు యేసు ఇంక కొంతకాలము వెలుగు మీ మధయ్ ఉండును; చీకటి 

మిముమ్ను కముమ్కొనకుండునటుల్ మీకు వెలుగు ఉండగనే నడవుడి; చీకటిలో నడుచువాడు తాను 

ఎకక్డికి పోవుచునాన్డో యెరుగడు 

యోహాను 12:36 => మీరు వెలుగు సంబంధులగునటుల్ మీకు వెలుగుండగనే వెలుగునందు 

విశావ్సముంచుడని వారితో చెపెప్ను. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 
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ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:13 => సమసత్మును ఖండింపబడి వెలుగుచేత పర్తయ్క్షపరచబడును; 

పర్తయ్క్షపరచునది ఏదో అది వెలుగేగదా 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

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. 

1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 

పర్కటన 2:28 => మరియు అతనికి వేకువ చుకక్ను 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.  

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

కుదురుచ్వాడు. 

కీరత్నలు 147:3 => గుండె చెదరినవారిని ఆయన బాగుచేయువాడు వారి గాయములు కటుట్వాడు. 

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 57:18 => నేను వారి పర్వరత్నను చూచితిని వారిని సవ్సథ్పరచుదును వారిని నడిపింతును 

వారిలో దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్దును.  
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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.  

యిరిమ్యా 33:6 => నేను దానికి ఆరోగయ్మును సవ్సథ్తను మరల రపిప్ంచుచునాన్ను, వారిని 

సవ్సథ్పరచుచునాన్ను, వారికి సతయ్ సమాధానములను సమృదిధ్గా బయలుపరచెదను. 

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. 

హోషేయ 6:1 => మనము యెహోవాయొదద్కు మరలుదము రండి, ఆయన మనలను చీలిచ్వేసెను, 

ఆయనే మనలను సవ్సథ్పరచును; ఆయన మనలను కొటెట్ను, ఆయనే మనలను బాగుచేయును 

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

నా కోపము చలాల్రెను, మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హింతును. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

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. 

రూతు 2:12 => యెహోవా నీవు చేసినదానికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి ; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన 

బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. 
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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. 

కీరత్నలు 92:12 => నీతిమంతులు ఖరూజ్ర వృక్షమువలె మొవువ్ వేయుదురు లెబానోనుమీది దేవదారు 

వృక్షమువలె వారు ఎదుగుదురు 

కీరత్నలు 92:13 => యెహోవా మందిరములో నాటబడినవారై వారు మన దేవుని ఆవరణములలో 

వరిధ్లుల్దురు. 

కీరత్నలు 92:14 => నాకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతుడనియు ఆయనయందు ఏ 

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

యెషయా 49:9 => మారగ్ములలో వారు మేయుదురు చెటుల్లేని మిటట్లనిన్టిమీద వారికి మేపు 

కలుగును 

యెషయా 49:10 => వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొనిపోవుచు నీటిబుగగ్లయొదద్ 

వారిని నడిపించును కాబటిట్ వారికి ఆకలియైనను దపిప్యైనను కలుగదు ఎండమావులైనను 

ఎండయైనను వారికి తగులదు.  

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.  

యిరిమ్యా 31:9 => వారు ఏడుచ్చు వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా నేను వారిని 

నడిపించుదును, వారు తొటిర్లల్కుండ చకక్గాపోవు బాటను నీళల్ కాలువలయొదద్ వారిని నడిపింతును. 

ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా? ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా? 
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యిరిమ్యా 31:10 => జనులారా, యెహోవా మాట వినుడి; దూరమైన దీవ్పములలోని వారికి దాని 

పర్కటింపుడి ఇశార్యేలును చెదరగొటిట్నవాడు వాని సమకూరిచ్, గొఱఱ్లకాపరి తన మందను 

కాపాడునటుల్ కాపాడునని తెలియజేయుడి. 

యిరిమ్యా 31:11 => యెహోవా యాకోబు వంశసుథ్లను విమోచించుచునాన్డు, వారికంటె 

బలవంతుడైన వానిచేతిలోనుండి వారిని విడిపించుచునాన్డు 

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 31:13 => వారి దుఃఖమునకు పర్తిగా సంతోషమిచిచ్ వారిని ఆదరించెదను, విచారము 

కొటిట్వేసి నేను వారికి ఆనందము కలుగజేతును గనుక కనయ్కలును యౌవనులును వృదుధ్లును కూడి 

నాటయ్మందు సంతోషించెదరు. 

యిరిమ్యా 31:14 => కొర్వువ్తో యాజకులను సంతోషపరచెదను, నా జనులు నా ఉపకారములను 

తెలిసికొని తృపిత్నొందుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 14:5 => చెటుట్నకు మంచు ఉనన్టుల్ నేనతనికుందును, తామరపుషప్ము పెరుగునటుల్ 

అతడు అభివృదిధ్నొందును, లెబానోను పరవ్తము దాని వేళుల్ తనున్నటుల్ వారు తమ వేళుల్ తనున్దురు. 

హోషేయ 14:6 => అతని కొమమ్లు విశాలముగా పెరుగును, ఒలీవచెటుట్నకు కలిగినంత 

సౌందరయ్ము అతనికి కలుగును, లెబానోనుకునన్ంత సువాసన అతనికుండును. 

హోషేయ 14:7 => అతని నీడయందు నివసించువారు మరలివతుత్రు. ధానయ్మువలె వారు తిరిగి 

మొలుతురు దార్క్షచెటుట్వలె వారు వికసింతురు. లెబానోను దార్క్షరసము వాసనవలె వారు 

పరిమళింతురు. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

యోహాను 15:3 => నేను మీతో చెపిప్న మాటనుబటిట్ మీరిపుప్డు పవితుర్లై యునాన్రు. 
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యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

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. 

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

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

ఆదికాండము 32:31 => అతడు పెనూయేలునుండి సాగిపోయినపుప్డు సూరోయ్దయమాయెను; 

అపుప్డతడు తొడకుంటుచు నడిచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

2 సమూయేలు 22:29 => యెహోవా, నీవు నాకు దీపమైయునాన్వు యెహోవా చీకటిని నాకు 

వెలుగుగా చేయును. 
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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 

యోబు 11:17 => అపుప్డు నీ బర్దుకు మధాయ్హన్కాల తేజసుస్కంటె అధికముగా పర్కాశించును 

చీకటి కమిమ్నను అది అరుణోదయమువలె కాంతిగానుండును. 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

కీరత్నలు 19:4 => వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వాయ్పించియునన్ది లోకదిగంతములవరకు 

వాటి పర్కటనలు బయలువెళుల్చునన్వి వాటిలో ఆయన సూరుయ్నికి గుడారము వేసెను. 

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 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 
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కీరత్నలు 118:27 => యెహోవాయే దేవుడు, ఆయన మనకు వెలుగు ననుగర్హించియునాన్డు ఉతస్వ 

బలిపశువును తార్ళల్తో బలిపీఠపు కొముమ్లకు కటుట్డి. 

కీరత్నలు 139:9 => నేను వేకువ రెకక్లు కటుట్కొని సముదర్ దిగంతములలో నివసించినను 

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 

సామెతలు 19:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది 

కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 

పర్సంగి 2:13 => అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత పర్యోజనకరమో బుదిధ్హీనతకంటె జాఞ్నము 

అంత పర్యోజనకరమని నేను తెలిసికొంటిని. 

పర్సంగి 7:18 => నీవు దీని పటుట్కొనియుండుటయు దానిని చేయి విడువకుండుటయు మేలు; 

దేవునియందు భయభకుత్లు గలవాడు వాటిననిన్టిని కొనసాగించును. 

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?  

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

యెషయా 8:20 => ధరమ్శాసత్రమును పర్మాణ వాకయ్మును విచారించుడి; ఈ వాకయ్ పర్కారము వారు 

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

యెషయా 30:23 => నీవు నీ భూమిలో వితుత్టకు నీ గింజలకు కావలసిన వాన ఆయన 

కురిపించును భూమి రాబడియైన ఆహారదర్వయ్మిచుచ్ను అది విసాత్ర సార రసములు కలదై యుండును 

ఆ దినమున నీ పశువులు విశాలమైన గడిడ్బీళల్లో మేయును.  
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యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యిరిమ్యా 30:15 => నీ గాయముచేత నీవు అరచెదవేమి? నీకు కలిగిన నొపిప్ నివారణ కాదు; నీ 

పాపములు విసత్రించినందున నీ దోషములనుబటిట్ నేను నినున్ ఈలాగు చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 30:17 => వారు ఎవరును లక్షయ్పెటట్ని సీయోననియు వెలివేయబడినదనియు నీకు పేరు 

పెటుట్చునాన్రు; అయితే నేను నీకు ఆరోగయ్ము కలుగజేసెదను నీ గాయములను మానెప్దను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 21:27 => నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని 

సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

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

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

మతత్యి 11:3 => అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిషుయ్లనంపెను. 

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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లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

లూకా 7:19 => అంతట యోహాను తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము 

మరియొకని కొరకు కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు వారిని పర్భువు నొదద్కు పంపెను. 

లూకా 8:44 => ననున్ ముటిట్నది ఎవరని యేసు అడుగగా అందరును మేమెరుగమనన్పుప్డు, పేతురు 

ఏలినవాడా, జనసమూహములు కిర్కిక్రిసి నీమీద పడుచునాన్రనగా 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 

లూకా 16:29 => అందుకు అబార్హాము--వారియొదద్ మోషేయు పర్వకత్లును ఉనాన్రు; వారి మాటలు 

వినవలెనని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 

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

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 1:31 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని ఆయన ఇశార్యేలుకు పర్తయ్క్షమగుటకు నేను 

నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

యోహాను 9:5 => నేను ఈ లోకములో ఉనన్పుప్డు లోకమునకు వెలుగునని చెపెప్ను. 
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యోహాను 12:46 => నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడు చీకటిలో నిలిచియుండకుండునటుల్ నేను 

ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచిచ్యునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

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

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:15 => పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ 

విషయములలో ఎదుగుదము. 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

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

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 
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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 

వచనము 6 

నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్ను పిలల్ల 

హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 10:24 => వారు ఆ రాజులను వెలుపలికి రపిప్ంచి యెహోషువ యొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్నపుప్డు యెహోషువ ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి, తనతో యుదధ్మునకు వెళి ల్వచిచ్న 

యోధుల అధిపతులతోమీరు దగగ్రకు రండి; ఈ రాజుల మెడలమీద మీ పాదముల నుంచుడని చెపప్గా 

వారు దగగ్రకు వచిచ్ వారి మెడలమీద తమ పాదములనుంచిరి. 

యెహోషువ 10:25 => అపుప్డు యెహోషువ వారితో మీరు భయపడకుడి, జడియకుడి, దృఢతవ్ము 

వహించి ధైరయ్ముగా నుండుడి; మీరు ఎవరితో యుదధ్ము చేయుదురో ఆ శతుర్వులకందరికి యెహోవా 

వీరికి చేసినటుట్ చేయుననెను. 

2 సమూయేలు 22:43 => నేల ధూళివలె వారిని నలుగగొటెట్దను పొడిగా వారిని కొటెట్దను వీధిలోని 

పెంటవలె నేను వారిని పారపోసి అణగదొర్కెక్దను. 

యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

కీరత్నలు 91:13 => నీవు సింహములను నాగుపాములను తొర్కెక్దవు కొదమ సింహములను 

భుజంగములను అణగదొర్కెక్దవు. 

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

తొర్కక్బడునటుల్ మోయాబీయులు తమ చోటనే తొర్కక్బడుదురు.  
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యెషయా 26:6 => కాళుల్, బీదలకాళుల్, దీనులకాళుల్, దాని తొర్కుక్ చునన్వి. 

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.  

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 5:8 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు అనయ్జనుల మధయ్ను అనేక జనములలోను 

అడవిమృగములలో సింహమువలెను, ఎవడును విడిపింపకుండ లోపలికి చొచిచ్ గొఱఱ్ల మందలను 

తొర్కిక్ చీలుచ్ కొదమసింహమువలెను ఉందురు. 

మీకా 7:10 => నా శతుర్వు దాని చూచును. నీ దేవుడైన యెహోవా యెకక్డనని నాతో అనినది 

అవమానము నొందును, అది నా కండల్కు అగపడును, ఇపుప్డు అది వీధిలోనునన్ బురదవలె 

తొర్కక్బడును. 
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జెకరాయ్ 10:5 => వారు యుదధ్ము చేయుచు వీధుల బురదలో శతుర్వులను తొర్కుక్ 

పరాకర్మశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడైయుండును గనుక వారు యుదధ్ము చేయగా 

గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు సిగుగ్నొందుదురు. 

రోమీయులకు 16:20 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు సాతానును మీ కాళల్కిర్ంద శీఘర్ముగా చితుక 

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

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 14:20 => ఆ దార్క్షలతొటిట్ పటట్ణమునకు వెలుపట తొర్కక్బడెను; నూరు కోసుల దూరము 

గుఱఱ్ముల కళెళ్ము మటుట్కు దార్క్షల తొటిట్లోనుండి రకత్ము పర్వహించెను. 

2 సమూయేలు 22:39 => నేను వారిని మింగివేయుదును వారిని తుతిత్నియలుగా కొటుట్దును వారు 

నా పాదముల కిర్ంద పడి లేవలేకయుందురు. 

1 రాజులు 5:3 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను అతని పాదములకిర్ంద 

అణచువరకు అనిన్వైపులను యుదధ్ములు అతనికి కలిగియుండెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 22:7 => యెహోరాము నొదద్కు అతడు వచుచ్టచేత దేవునివలన అతనికి 

నాశము కలిగెను; ఎటల్నగా అతడు వచిచ్నపుప్డు అహాబు సంతతివారిని నిరూమ్లము చేయుటకై 

యెహోవా అభిషేకించిన నింషీకుమారుడైన యెహూమీదికి అతడు యెహోరాముతోకూడ పోగా 

కీరత్నలు 7:5 => శతుర్వు ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్ నా పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్నిముమ్ నా 

అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు చేయనిముమ్. నిరిన్మితత్ముగా ననున్ బాధించినవారిని నేను 

సంరకిష్ంచితిని గదా.(సెలా.) 
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కీరత్నలు 9:5 => నీవు అనయ్జనులను గదిద్ంచియునాన్వు, దుషుట్లను నశింపజేసియునాన్వు వారి పేరు 

ఎనన్టికి నుండకుండ తుడుపుపెటిట్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 18:42 => అపుప్డు గాలికి ఎగురు ధూళివలె నేను వారిని పొడిగా కొటిట్తిని వీధుల పెంటను 

ఒకడు పారబోయునటుల్ నేను వారిని పారబోసితిని. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

కీరత్నలు 60:12 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 119:118 => నీ కటట్డలను మీరిన వారినందరిని నీవు నిరాకరించుదువు వారి 

కపటాలోచన మోసమే. 

సామెతలు 14:19 => చెడడ్వారు మంచివారి యెదుటను భకిత్హీనులు నీతిమంతుల తలుపునొదద్ను 

వంగుదురు. 

యెషయా 16:4 => నేను వెలివేసినవారిని నీతో నివసింపనిముమ్ దోచుకొనువారు వారిమీదికి 

రాకుండునటుల్ మోయాబీయులకు ఆశర్యముగా ఉండుము బలాతాక్రులు ఓడిపోయిరి సంహారము 

మానిపోయెను. అణగదొర్కుక్వారు దేశములో లేకుండ నశించిరి.  

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

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

కాలిచ్వేయుదును. 

విలాపవాకయ్ములు 1:15 => నేను చూచుచుండగా పర్భువు నా బలాఢుయ్లనందరిని కొటిట్వేసెను నా 

యౌవనులను అణగదొర్కక్వలెనని ఆయన నామీద నియామకకూటము కూడను చాటించెను. 

యెహోవా కనయ్కయైన యూదాకుమారిని దార్క్షగానుగలో వేసి తొర్కిక్యునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 28:18 => నీవు అనాయ్యముగా వరత్కము జరిగించి కలుగజేసికొనిన విసాత్ర 

దోషములచేత నీవు నీ పరిశుదధ్ సథ్లములను చెరుపుకొంటివి గనుక నీలోనుండి నేను అగిన్ 
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పుటిట్ంచెదను, అది నినున్ కాలిచ్వేయును, జనులందరు చూచుచుండగా దేశముమీద నినున్ బూడిదెగా 

చేసెదను.
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