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వచనము 1 

ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు నదీపర్దేశమున చెరలోని 

వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు 

కలిగెను. 

కీరత్నలు 13:1; కీరత్నలు 44:24; కీరత్నలు 74:1; కీరత్నలు 77:7-10; కీరత్నలు 79:5; కీరత్నలు 

85:5; కీరత్నలు 89:46; కీరత్నలు 94:3; కీరత్నలు 94:4; యెషయా 64:9-12; యిరిమ్యా 

14:19-21; 1 సమూయేలు 12:22; 2 రాజులు 21:14; యోబు 7:21; యెషయా 2:6; యెషయా 

6:12; యెషయా 49:14; యిరిమ్యా 23:39; మారుక్ 15:34;  

వచనము 2 

యెహోయాకీను చెరపటట్బడిన అయిదవ సంవతస్రము ఆ నెలలో అయిదవ దినమున కలీద్యుల 

దేశమందునన్ కెబారు నదీపర్దేశమున యెహోవా వాకుక్ బూజీ కుమారుడును 

1 రాజులు 18:37; కీరత్నలు 80:3; కీరత్నలు 80:7; కీరత్నలు 80:19; కీరత్నలు 85:4; యిరిమ్యా 

31:18; యిరిమ్యా 32:39; యిరిమ్యా 32:40; యెహెజేక్లు 11:19; యెహెజేక్లు 11:20; 

యెహెజేక్లు 36:25-27; యెహెజేక్లు 36:37; హబకూక్కు 3:2; యిరిమ్యా 31:4; యిరిమ్యా 

31:23-25; యిరిమ్యా 33:10; యిరిమ్యా 33:13; జెకరాయ్ 8:3-6; మలాకీ 3:4; 2 

దినవృతాత్ంతములు 30:6; దానియేలు 9:13; ఆమోసు 9:11; మీకా 7:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

3:19;  

వచనము 3 

యాజకుడునగు యెహెజేక్లునకు పర్తయ్క్షముకాగా అకక్డనే యెహోవా హసత్ము అతనిమీదికి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 44:9; కీరత్నలు 60:1; కీరత్నలు 60:2; యిరిమ్యా 15:1-5; యెహెజేక్లు 37:11; 

హోషేయ 1:6; యెషయా 5:25; యిరిమ్యా 6:30; యిరిమ్యా 12:11; యిరిమ్యా 14:19; 

యెహెజేక్లు 36:3; మీకా 2:4; మతత్యి 22:11;  

వచనము 4 
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నేను చూడగా ఉతత్ర దికుక్నుండి తుపాను వచుచ్చుండెను; మరియు గొపప్ మేఘమును గోళమువలె 

గుండర్ముగా ఉనన్ అగిన్యు కనబడెను, కాంతిదానిచుటుట్ ఆవరించియుండెను; ఆ అగిన్లోనుండి 

కరగబడినదై పర్జవ్లించుచునన్ యపరంజివంటిదొకటి కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:3; లూకా 3:23; పర్సంగి 9:1; పర్సంగి 9:2; యిరిమ్యా 24:5-7; యెహెజేక్లు 

1:3; యెహెజేక్లు 3:15; యెహెజేక్లు 3:23; యెహెజేక్లు 10:15; యెహెజేక్లు 10:20; 

యెహెజేక్లు 10:22; యెహెజేక్లు 43:3; మతత్యి 3:16; లూకా 3:21; యోహాను 1:51; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11; పర్కటన 4:1; పర్కటన 19:11; 

యెహెజేక్లు 8:3; యెహెజేక్లు 11:24; ఆదికాండము 15:1; ఆదికాండము 46:2; 

సంఖాయ్కాండము 12:6; యెషయా 1:1; దానియేలు 8:1; దానియేలు 8:2; హోషేయ 12:10; 

యోవేలు 2:28; మతత్యి 17:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10-12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3; 

2 కొరిందీయులకు 12:1; 2 రాజులు 24:14; ఎజార్ 8:15; కీరత్నలు 137:1; యెషయా 6:1; 

యిరిమ్యా 29:15; యెహెజేక్లు 40:2; దానియేలు 7:1;  

వచనము 5 

దానిలోనుండి నాలుగు జీవుల రూపములుగల యొకటి కనబడెను, వాటి రూపము మానవ 

సవ్రూపము వంటిది. 

యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 20:1; యెహెజేక్లు 29:1; యెహెజేక్లు 29:17; యెహెజేక్లు 

31:1; యెహెజేక్లు 40:1; 2 రాజులు 24:12-15; 2 రాజులు 24:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 

36:10; యెషయా 48:15; యెహెజేక్లు 17:12; యెహెజేక్లు 24:1; యెహెజేక్లు 26:1; 

యెహెజేక్లు 30:20; యెహెజేక్లు 32:1; యెహెజేక్లు 32:17; యెహెజేక్లు 33:21;  

వచనము 6 

ఒకొక్కక్ దానికి నాలుగు ముఖములును నాలుగు రెకక్ లును గలవు. 

యిరిమ్యా 1:2; యిరిమ్యా 1:4; హోషేయ 1:1; యోవేలు 1:1; 1 తిమోతి 4:1; యెహెజేక్లు 

3:14; యెహెజేక్లు 3:22; యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 33:22; యెహెజేక్లు 37:1; 

Page  of 6 513



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

యెహెజేక్లు 40:1; 1 రాజులు 18:46; 2 రాజులు 3:15; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:19; 

యిరిమ్యా 1:1; యిరిమ్యా 29:15; యెహెజేక్లు 1:1; యెహెజేక్లు 11:24; యెహెజేక్లు 43:3; 

దానియేలు 10:4; జెఫనాయ్ 1:1; లూకా 3:2;  

వచనము 7 

వాటి కాళుల్ చకక్గా నిలువబడినవి, వాటి అరకాళుల్ పెయయ్కాళల్వలె ఉండెను, అవి తళతళలాడు 

ఇతత్డివలె ఉండెను. 

యెషయా 21:1; యిరిమ్యా 1:13; యిరిమ్యా 1:14; యిరిమ్యా 4:6; యిరిమ్యా 6:1; యిరిమ్యా 

23:19; యిరిమ్యా 25:9; యిరిమ్యా 25:32; హబకూక్కు 1:8; హబకూక్కు 1:9; యెహెజేక్లు 

10:2-4; నిరగ్మకాండము 19:16-18; నిరగ్మకాండము 24:16; నిరగ్మకాండము 24:17; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 5:13; 2 

దినవృతాత్ంతములు 5:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:1; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:1-3; కీరత్నలు 

18:11-13; కీరత్నలు 50:3; కీరత్నలు 97:2; కీరత్నలు 97:3; కీరత్నలు 104:3; కీరత్నలు 104:4; 

యెషయా 19:1; నహూము 1:3-6; హబకూక్కు 3:3-5; హెబీర్యులకు 12:29; యెహెజేక్లు 

1:27; యెహెజేక్లు 8:2; యెహెజేక్లు 10:8; యెహెజేక్లు 10:9; పర్కటన 1:15; 1 రాజులు 

19:11; 1 రాజులు 22:17; 2 రాజులు 2:11; యోబు 38:1; యెషయా 6:2; యెహెజేక్లు 3:23; 

యెహెజేక్లు 43:3; జెకరాయ్ 6:6; మతత్యి 28:3; పర్కటన 4:6; పర్కటన 14:1;  

వచనము 8 

వాటి నాలుగు పర్కక్లరెకక్ల కిర్ంద మానవ హసత్ములవంటి హసత్ములుండెను, నాలుగింటికిని 

ముఖములును రెకక్లును ఉండెను. 

పర్కటన 4:6; పర్కటన 6:6; నిరగ్మకాండము 36:8; కీరత్నలు 18:10; యెహెజేక్లు 10:15; జెకరాయ్ 

1:10; జెకరాయ్ 6:5;  

వచనము 9 

Page  of 7 513



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

వాటి రెకక్లు ఒకదానినొకటి కలిసికొనెను, ఏ వైపునకైనను తిరుగక అవనిన్యు చకక్గా నెదుటికి 

పోవుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:10; యెహెజేక్లు 1:15; యెహెజేక్లు 10:10; యెహెజేక్లు 10:14; యెహెజేక్లు 

10:21; యెహెజేక్లు 10:22; పర్కటన 4:7; పర్కటన 4:8; యెహెజేక్లు 1:8-11; నిరగ్మకాండము 

25:20; 1 రాజులు 6:24-27; యెషయా 6:2;  

వచనము 10 

ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, కుడిపారశ్వ్పు రూపములు 

సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు 

ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 

లేవీయకాండము 11:3; లేవీయకాండము 11:47; యెహెజేక్లు 1:13; కీరత్నలు 104:4; 

దానియేలు 10:6; పర్కటన 1:15; యెహెజేక్లు 40:3;  

వచనము 11 

వాటి ముఖములును రెకక్లును వేరు వేరుగా ఉండెను, ఒకొక్క జీవి రెకక్లలో ఒక రెకక్ రెండవ జతలో 

ఒకదానితో కలిసియుండెను; ఒకొక్క జత రెకక్లు వాటి దేహములను కపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 8:3; యెహెజేక్లు 10:2; యెహెజేక్లు 10:7; యెహెజేక్లు 10:8; యెహెజేక్లు 

10:18; యెహెజేక్లు 10:21; యెషయా 6:6; యెహెజేక్లు 1:6; పర్కటన 4:7;  

వచనము 12 

అవనిన్యు చకక్గా ఎదుటికి పోవుచుండెను, అవి వెనుకకు తిరుగక ఆతమ్ యే వైపునకు పోవుచుండునో 

ఆ వైపునకే పోవుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 3:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 3:12; 1 కొరిందీయులకు 

1:10; యెహెజేక్లు 1:12; యెహెజేక్లు 10:11; యెహెజేక్లు 10:22; సామెతలు 4:25-27; 

లూకా 9:51; లూకా 9:62; యెషయా 6:2; యెహెజేక్లు 1:17;  

వచనము 13 
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ఆ జీవుల రూపములు మండుచునన్ నిపుప్లతోను దివిటీలతోను సమానములు; ఆ అగిన్ జీవుల మధయ్ను 

ఇటు అటు వాయ్పించెను, ఆ అగిన్ అతికాంతిగా ఉండెను, అగిన్లోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:14; పర్కటన 4:7; సంఖాయ్కాండము 2:10; యెషయా 46:8; లూకా 15:10; 1 

కొరిందీయులకు 14:20; సంఖాయ్కాండము 2:3; నాయ్యాధిపతులు 14:18; 1 దినవృతాత్ంతములు 

12:8; పర్కటన 5:5; యెహెజేక్లు 10:14; సంఖాయ్కాండము 2:18; సామెతలు 14:4; 1 

కొరిందీయులకు 9:9; 1 కొరిందీయులకు 9:10; సంఖాయ్కాండము 2:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 

28:49; యోబు 39:27; యెషయా 40:31; దానియేలు 7:4; నిరగ్మకాండము 36:8; 1 రాజులు 

7:25; 1 రాజులు 7:29; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:3; యెహెజేక్లు 1:6; యెహెజేక్లు 10:22; 

యెహెజేక్లు 41:18;  

వచనము 14 

మెరుపు తీగెలు కనబడు రీతిగా జీవులు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:16; యెహెజేక్లు 10:19; యెహెజేక్లు 1:23; యెషయా 6:2; నెహెమాయ్ 7:7; 

యెహెజేక్లు 1:9; దానియేలు 9:21;  

వచనము 15 

ఈ జీవులను నేను చూచుచుండగా నేలమీద ఆ నాలుగింటి యెదుట ముఖముల పర్కక్ను 

చకర్మువంటిదొకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:9; యెహెజేక్లు 1:17; యెహెజేక్లు 10:22; యెహెజేక్లు 1:20; యెహెజేక్లు 

1:21; హెబీర్యులకు 1:14; యెహెజేక్లు 1:23; యెహెజేక్లు 10:17; యెహెజేక్లు 46:9;  

వచనము 16 

ఆ చకర్ములయొకక్ రూపమును పనియు రకత్వరణ్పు రాతివలె నుండెను, ఆ నాలుగును ఒకక్ 

విధముగానే యుండెను. వాటి రూపమును పనియు చూడగా చకర్ములో చకర్మునన్టుట్గా ఉండెను. 
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యెహెజేక్లు 1:7; ఆదికాండము 15:17; కీరత్నలు 104:4; దానియేలు 10:5; దానియేలు 10:6; 

మతత్యి 28:3; పర్కటన 4:5; పర్కటన 10:1; పర్కటన 18:1; 2 రాజులు 6:17; కీరత్నలు 80:1; 

యెహెజేక్లు 10:2; యెహెజేక్లు 10:7; యెహెజేక్లు 10:15; దానియేలు 7:9; హెబీర్యులకు 1:7;  

వచనము 17 

అవి జరుగునపుప్డు నాలుగు పర్కక్లకు జరుగుచుండెను, వెనుకకు తిరుగకయే జరుగుచుండెను. 

కీరత్నలు 147:15; దానియేలు 9:21; జెకరాయ్ 2:3; జెకరాయ్ 2:4; జెకరాయ్ 4:10; మతత్యి 24:27; 

మతత్యి 24:31; మారుక్ 13:27; యెహెజేక్లు 10:15; దానియేలు 10:6; హెబీర్యులకు 1:7; 

పర్కటన 14:6;  

వచనము 18 

వాటి కైవారములు మికిక్లి యెతుత్గలవై భయంకరముగా ఉండెను, ఆ నాలుగు కైవారములు చుటుట్ 

కండల్తో నిండియుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:19-21; యెహెజేక్లు 10:9; యెహెజేక్లు 10:13-17; దానియేలు 7:9; 

యెహెజేక్లు 1:6; పర్కటన 4:7; 1 రాజులు 7:30; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:18; కీరత్నలు 

68:17; యెహెజేక్లు 10:2;  

వచనము 19 

ఆ జీవులు కదలగా ఆ చకర్ములును వాటి పర్కక్ను జరిగెను, అవి నేలనుండి లేచినపుప్డు 

చకర్ములుకూడ లేచెను. 

యెహెజేక్లు 10:9; నిరగ్మకాండము 39:13; దానియేలు 10:6; యెహెజేక్లు 10:10; యోబు 

9:10; కీరత్నలు 36:6; కీరత్నలు 40:5; రోమీయులకు 11:33; ఎఫెసీయులకు 3:10; 

నిరగ్మకాండము 28:20; 1 రాజులు 7:33;  

వచనము 20 

ఆతమ్ యెకక్డికి పోవునో అకక్డికే, అది పోవలసిన వైపునకే అవియు పోవుచుండెను; జీవికునన్ ఆతమ్, 

చకర్ములకును ఉండెను గనుక అవి లేవగానే చకర్ములును లేచుచుండెను. 
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యెహెజేక్లు 1:9; యెహెజేక్లు 1:12; యెహెజేక్లు 10:1; యెహెజేక్లు 11:25; యెషయా 

55:11; యెహెజేక్లు 10:11; యెహెజేక్లు 10:19; యెహెజేక్లు 46:9;  

వచనము 21 

జీవికునన్ ఆతమ్ చకర్ములకును ఉండెను గనుక జీవులు జరుగగా చకర్ములును జరుగుచుండెను, అవి 

నిలువగా ఇవియు నిలిచెను, అవి నేలనుండి లేవగా ఇవియు వాటితోకూడ లేచెను. 

యోబు 37:22-24; కీరత్నలు 77:16-19; కీరత్నలు 97:2-5; యెషయా 55:9; యెహెజేక్లు 

10:12; సామెతలు 15:3; జెకరాయ్ 4:10; పర్కటన 4:6; పర్కటన 4:8; 1 రాజులు 7:33; కీరత్నలు 

66:5;  

వచనము 22 

మరియు జీవుల తలలపైన ఆకాశమండలము వంటి విశాలత యునన్టుట్ండెను. అది తళతళలాడు 

సఫ్టికముతో సమానమై వాటి తలలకు పైగా వాయ్పించియుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:16; కీరత్నలు 103:20; యెహెజేక్లు 1:15; యెహెజేక్లు 1:21; యెహెజేక్లు 

11:22;  

వచనము 23 

ఆ మండలమువంటి దాని కిర్ంది జీవుల రెకక్లలో రెండేసి యొకదానిపర్కక్ ఒకటి పైకి 

చాపబడియుండెను; రెండేసి వాటి దేహములు కపుప్చుండెను, ఈ తటుట్ననునన్ జీవులకును ఆ 

తటుట్ననునన్ జీవులకును, అనగా పర్తిజీవికిని ఆలాగున రెకక్లుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:12; 1 కొరిందీయులకు 14:32; యెహెజేక్లు 10:17; జెకరాయ్ 6:1-8; 

నిరగ్మకాండము 25:20; యెహెజేక్లు 1:21; యెహెజేక్లు 10:11; యెహెజేక్లు 11:22;  

వచనము 24 

అవి జరుగగా నేను వాటి రెకక్ల చపుప్డు వింటిని; అది విసాత్రమైన ఉదకముల ఘోషవలెను 

సరవ్శకుత్డగు దేవుని సవ్రమువలెను దండువారు చేయు ధవ్నివలెను ఉండెను, అవి నిలుచునపుప్డెలల్ 

తమ రెకక్లను వాలుచ్కొనుచుండెను. 
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యెహెజేక్లు 1:19; యెహెజేక్లు 1:20; యెహెజేక్లు 10:17; రోమీయులకు 8:2; యెహెజేక్లు 

1:12;  

వచనము 25 

అవి నిలిచి రెకక్లను వాలుచ్నపుప్డు వాటి తలలకు పైగా నునన్ ఆకాశ మండలమువంటి దానిలోనుండి 

శబద్ము పుటెట్ను. 

యెహెజేక్లు 1:26; యెహెజేక్లు 10:1; నిరగ్మకాండము 24:10; యోబు 37:22; పర్కటన 4:3; 

పర్కటన 4:6; పర్కటన 21:11; యోబు 28:17; కీరత్నలు 150:1; యెహెజేక్లు 10:20;  

వచనము 26 

వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; 

మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:12; యెహెజేక్లు 1:24; యెహెజేక్లు 1:11; యోబు 4:18; కీరత్నలు 89:7; లూకా 

17:10;  

వచనము 27 

చుటుట్ దాని లోపట కరుగుచునన్ యితత్డియు అగిన్యు నునన్టుట్ నాకు కనబడెను. నడుము 

మొదలుకొని మీదికిని నడుము మొదలుకొని దిగువకును ఆయన అగిన్సవ్రూపముగా నాకు కనబడెను, 

చుటుట్ను తేజోమయముగా కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 43:2; పర్కటన 1:15; పర్కటన 19:6; యెహెజేక్లు 10:5; యోబు 37:2; యోబు 

37:4; యోబు 37:5; కీరత్నలు 18:13; కీరత్నలు 29:3-9; కీరత్నలు 68:33; దానియేలు 10:6; 2 

రాజులు 7:6; యెషయా 6:2; యెషయా 6:4; యెషయా 6:8; యెహెజేక్లు 1:23; యెహెజేక్లు 

1:25; యెహెజేక్లు 3:13;  

వచనము 28 
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వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ తేజసుస్ కనబడెను. ఇది 

యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో మాటలాడు ఒకని సవ్రము 

నాకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:24; యెషయా 6:1;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 2	
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వచనము 1 

నరపుతుర్డా, నీవు చకక్గా నిలువబడుము, నేను నీతో మాటలాడవలెను అని 

యెహెజేక్లు 1:22; యెహెజేక్లు 10:1; మతత్యి 28:18; ఎఫెసీయులకు 1:21; ఎఫెసీయులకు 

1:22; ఫిలిపీప్యులకు 2:9; ఫిలిపీప్యులకు 2:10; 1 పేతురు 3:22; కీరత్నలు 45:6; యెషయా 

6:1; దానియేలు 7:9; దానియేలు 7:10; దానియేలు 7:14; జెకరాయ్ 6:13; మతత్యి 25:13; 

హెబీర్యులకు 1:8; హెబీర్యులకు 8:1; హెబీర్యులకు 12:2; పర్కటన 4:2; పర్కటన 4:3; పర్కటన 

5:13; పర్కటన 20:11; నిరగ్మకాండము 24:10; యెషయా 54:11; ఆదికాండము 32:24-30; 

యెహోషువ 5:13-15; యెహోషువ 6:1; యెహోషువ 6:2; యెషయా 9:6; యెషయా 9:7; 

యిరిమ్యా 23:5; యిరిమ్యా 23:6; దానియేలు 10:18; పర్కటన 1:13; పర్కటన 3:21; పర్కటన 

14:14; నిరగ్మకాండము 28:18; నాయ్యాధిపతులు 13:20; 1 రాజులు 22:19; పరమగీతము 

5:14; యిరిమ్యా 3:17; యిరిమ్యా 17:12; యెహెజేక్లు 8:2; యెహెజేక్లు 8:4; యెహెజేక్లు 

10:19; యెహెజేక్లు 43:7; దానియేలు 7:13; దానియేలు 8:15; దానియేలు 10:16; యోహాను 

1:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55; కొలొసస్యులకు 1:15; పర్కటన 21:11;  

వచనము 2 

ఆయన నాతో మాటలాడినపుప్డు ఆతమ్ నాలోనికివచిచ్ ననున్ నిలువబెటెట్ను; అపుప్డు నాతో 

మాటలాడినవాని సవ్రము వింటిని. 

యెహెజేక్లు 1:4; యెహెజేక్లు 8:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:24; కీరత్నలు 50:3; కీరత్నలు 

97:2; 2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8; హెబీర్యులకు 12:29; పర్కటన 1:14-16; నిరగ్మకాండము 

24:10; నిరగ్మకాండము 24:17; యెహెజేక్లు 40:3;  

వచనము 3 

ఆయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నామీద తిరుగుబాటు చేసిన జనులయొదద్కు 

ఇశార్యేలీయులయొదద్కు నినున్ పంపుచునాన్ను; వారును వారి పితరులును నేటివరకును నామీద 

తిరుగుబాటు చేసినవారు. 
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ఆదికాండము 9:13-16; యెషయా 54:8-10; పర్కటన 4:3; పర్కటన 10:1; యెహెజేక్లు 8:4; 

యెహెజేక్లు 10:19; యెహెజేక్లు 10:20; యెహెజేక్లు 43:3; నిరగ్మకాండము 16:7; 

నిరగ్మకాండము 16:10; నిరగ్మకాండము 24:16; నిరగ్మకాండము 33:18-23; సంఖాయ్కాండము 

12:6-8; 1 రాజులు 8:10; 1 రాజులు 8:11; 1 కొరిందీయులకు 13:12; యెహెజేక్లు 3:23; 

ఆదికాండము 17:3; లేవీయకాండము 9:24; దానియేలు 8:17; దానియేలు 10:7-9; దానియేలు 

10:16; దానియేలు 10:17; మతత్యి 17:5; మతత్యి 17:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4; 

పర్కటన 1:17; పర్కటన 1:18; ఆదికాండము 17:17; నిరగ్మకాండము 24:10; సంఖాయ్కాండము 

24:4; నాయ్యాధిపతులు 13:20; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 10:4; యెహెజేక్లు 43:2; 

యెహెజేక్లు 44:4; ఆమోసు 9:1; మతత్యి 26:39; పర్కటన 4:2;  

వచనము 4 

వారు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై యునాన్రు, వారియొదద్కు నేను నినున్ పంపుచునాన్ను, 

వారు తిరుగుబాటు చేయువారు  

యెహెజేక్లు 2:3; యెహెజేక్లు 2:6; యెహెజేక్లు 2:8; యెహెజేక్లు 3:1; యెహెజేక్లు 3:4; 

యెహెజేక్లు 3:10; యెహెజేక్లు 3:17; యెహెజేక్లు 4:1; యెహెజేక్లు 5:1; యెహెజేక్లు 7:2; 

యెహెజేక్లు 12:3; యెహెజేక్లు 13:2; యెహెజేక్లు 14:3; యెహెజేక్లు 14:13; యెహెజేక్లు 

15:2; యెహెజేక్లు 16:2; యెహెజేక్లు 17:2; యెహెజేక్లు 20:3; యెహెజేక్లు 37:3; కీరత్నలు 

8:4; దానియేలు 8:17; మతత్యి 16:13-16; యోహాను 3:13; యోహాను 3:16; యెహెజేక్లు 

1:28; దానియేలు 10:11; దానియేలు 10:19; మతత్యి 17:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16; యెహెజేక్లు 38:2;  

వచనము 5 

గనుక వారు వినినను వినకపోయినను తమ మధయ్ పర్వకత్యునాన్డని వారు తెలిసికొనునటుల్ పర్భువగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని నీవు వారికి పర్కటింపవలెను. 
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యెహెజేక్లు 3:12; యెహెజేక్లు 3:14; యెహెజేక్లు 3:24; యెహెజేక్లు 36:27; సంఖాయ్కాండము 

11:25; సంఖాయ్కాండము 11:26; నాయ్యాధిపతులు 13:25; 1 సమూయేలు 16:13; నెహెమాయ్ 

9:30; యోవేలు 2:28; యోవేలు 2:29; పర్కటన 11:11; యెహెజేక్లు 11:5; దానియేలు 8:18;  

వచనము 6 

నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, తేళల్ మధయ్ 

నివసించుచునాన్వు;  

యెహెజేక్లు 3:4-8; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:15; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:16; యెషయా 

6:8-10; యిరిమ్యా 1:7; యిరిమ్యా 7:2; యిరిమ్యా 25:3-7; యిరిమ్యా 26:2-6; యిరిమ్యా 

36:2; మారుక్ 12:2-5; లూకా 24:47; లూకా 24:48; యోహాను 20:21; యోహాను 20:22; 

రోమీయులకు 10:15; యెహెజేక్లు 16:1-63; యెహెజేక్లు 20:1-49; యెహెజేక్లు 23:1-49; 

యెహెజేక్లు 20:18-30; సంఖాయ్కాండము 20:10; సంఖాయ్కాండము 32:13; సంఖాయ్కాండము 

32:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:24; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:27; 1 సమూయేలు 8:7; 1 

సమూయేలు 8:8; 2 రాజులు 17:17-20; ఎజార్ 9:7; నెహెమాయ్ 9:16-18; నెహెమాయ్ 9:26; 

నెహెమాయ్ 9:33-35; కీరత్నలు 106:16-21; కీరత్నలు 106:28; కీరత్నలు 106:32-40; యిరిమ్యా 

3:25; యిరిమ్యా 16:11; యిరిమ్యా 16:12; యిరిమ్యా 44:21; దానియేలు 9:5-13; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51; కీరత్నలు 78:8; కీరత్నలు 79:8; యెషయా 30:1; యెషయా 58:1; 

యెషయా 63:10; యెషయా 65:2; యిరిమ్యా 4:17; యిరిమ్యా 7:25; యిరిమ్యా 36:6; 

యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 3:1; యెహెజేక్లు 3:26; యెహెజేక్లు 12:2; యెహెజేక్లు 24:3; 

ఆమోసు 7:15; లూకా 10:3;  

వచనము 7 

అయినను ఆ జనులకు భయపడకుము, వారి మాటలకును భయపడకుము. వారు తిరుగుబాటు 

చేయువారు వారికి భయపడకుము. 
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యెహెజేక్లు 3:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 10:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:27; 2 

దినవృతాత్ంతములు 30:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:13; కీరత్నలు 95:8; యెషయా 48:4; 

యిరిమ్యా 3:3; యిరిమ్యా 5:3; యిరిమ్యా 6:15; యిరిమ్యా 8:12; మతత్యి 10:16; సామెతలు 

21:29; 1 రాజులు 22:14; యిరిమ్యా 26:2; యిరిమ్యా 26:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:6; 1 రాజులు 14:6; కీరత్నలు 75:5; 

కీరత్నలు 105:28; సామెతలు 7:13; యెషయా 57:4; యిరిమ్యా 7:2; యిరిమ్యా 7:27; 

యిరిమ్యా 36:21; యిరిమ్యా 38:21; యెహెజేక్లు 11:5; ఆమోసు 7:15; జెకరాయ్ 7:12; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51; ఎఫెసీయులకు 6:20;  

వచనము 8 

వారు తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక వారు వినినను వినకపోయినను నేను సెలవిచిచ్న మాటను నీవు 

వారికి తెలియజేయుము. 

యెహెజేక్లు 2:7; యెహెజేక్లు 3:10; యెహెజేక్లు 3:11; యెహెజేక్లు 3:27; మతత్యి 

10:12-15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46; రోమీయులకు 3:3; 2 కొరిందీయులకు 2:15-17; 

యెహెజేక్లు 3:19; యెహెజేక్లు 33:9; యెహెజేక్లు 33:33; లూకా 10:10-12; యోహాను 

15:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:19; 1 సమూయేలు 

15:23; 1 రాజులు 14:6; 2 రాజులు 5:8; యిరిమ్యా 7:2; యిరిమ్యా 36:21; యిరిమ్యా 

38:21; యెహెజేక్లు 11:5; యెహెజేక్లు 12:2; యెహెజేక్లు 12:9; యెహెజేక్లు 17:12; 

యెహెజేక్లు 44:6; మతత్యి 11:14; మారుక్ 6:20;  

వచనము 9 

నరపుతుర్డా, వారు తిరుగుబాటు చేసినటుల్ నీవు చేయక నేను నీతో చెపుప్ మాటను విని నోరుతెరచి 

నేనిచుచ్దాని భుజించుము అనెను. 

యెహెజేక్లు 3:8; యెహెజేక్లు 3:9; 2 రాజులు 1:15; యెషయా 51:12; యిరిమ్యా 1:8; 

యిరిమ్యా 1:17; మీకా 3:8; మతత్యి 10:28; లూకా 12:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29; ఎఫెసీయులకు 6:19; 

ఫిలిపీప్యులకు 1:28; 2 తిమోతి 1:7; 2 సమూయేలు 23:6; 2 సమూయేలు 23:7; యెషయా 

9:18; యిరిమ్యా 6:28; మీకా 7:4; లూకా 10:19; పర్కటన 9:3-6; యెహెజేక్లు 3:9; 

యెహెజేక్లు 3:26; యెహెజేక్లు 3:27; సామెతలు 30:13; సామెతలు 30:14; యెషయా 51:7; 

యిరిమ్యా 18:18; ఆమోసు 7:10-17; హెబీర్యులకు 11:27; 1 పేతురు 3:14; నిరగ్మకాండము 

5:1; నిరగ్మకాండము 6:29; నిరగ్మకాండము 8:1; నిరగ్మకాండము 17:5; 1 రాజులు 12:11; 

నెహెమాయ్ 6:13; కీరత్నలు 120:6; సామెతలు 7:13; యెషయా 6:5; యెషయా 8:11; యిరిమ్యా 

15:10; యిరిమ్యా 36:14; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 12:2; యెహెజేక్లు 16:5; 

యెహెజేక్లు 24:3; హబకూక్కు 1:3; మతత్యి 10:26; మారుక్ 12:14; లూకా 11:12; యోహాను 

14:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9;  

వచనము 10 

నేను చూచుచుండగా గర్ంథమును పటుట్కొనిన యొక చెయియ్ నాయొదద్కు చాపబడెను. ఆయన దాని 

నాముందర విపప్గా అది లోపటను వెలుపటను వార్యబడినదై యుండెను; మహా విలాపమును 

మనోదుఃఖమును రోదనమును అని అందులో వార్యబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 3:10; యెహెజేక్లు 3:17; యిరిమ్యా 1:7; యిరిమ్యా 1:17; యిరిమ్యా 23:28; 

యిరిమ్యా 26:2; యోనా 3:2; మతత్యి 28:20; యెహెజేక్లు 2:5; నిరగ్మకాండము 6:29; 

నిరగ్మకాండము 8:1; సంఖాయ్కాండము 9:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:13; యోబు 36:2; 

కీరత్నలు 40:10; యెషయా 63:10; యిరిమ్యా 1:8; యిరిమ్యా 15:10; యిరిమ్యా 15:19; 

యిరిమ్యా 17:20; యిరిమ్యా 23:22; యిరిమ్యా 34:6; యిరిమ్యా 36:14; యిరిమ్యా 38:21; 

యిరిమ్యా 42:4; యిరిమ్యా 42:21; యిరిమ్యా 44:24; యెహెజేక్లు 3:4; యెహెజేక్లు 3:11; 

యెహెజేక్లు 11:5; యెహెజేక్లు 11:25; యెహెజేక్లు 14:4; యెహెజేక్లు 20:27; యెహెజేక్లు 

33:7; యెహెజేక్లు 40:4; యోనా 1:2; మారుక్ 12:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19;  
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వచనము 1 

మరియు ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, నీకు కనబడినదానిని భకిష్ంచుము, ఈ 

గర్ంథమును భకిష్ంచి ఇశార్యేలీయులయొదద్కు పోయి వారికి పర్కటన చేయుము. 

లేవీయకాండము 10:3; సంఖాయ్కాండము 20:10-13; సంఖాయ్కాండము 20:24; 1 రాజులు 

13:21; 1 రాజులు 13:22; యెషయా 50:5; 1 పేతురు 5:3; యెహెజేక్లు 3:1-3; యెహెజేక్లు 

3:10; యిరిమ్యా 15:16; 1 తిమోతి 4:14-16; పర్కటన 10:9; యిరిమ్యా 13:2; యెహెజేక్లు 

2:1; యెహెజేక్లు 12:7; యెహెజేక్లు 17:12; యెహెజేక్లు 24:3; యెహెజేక్లు 33:7; 

యెహెజేక్లు 40:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19;  

వచనము 2 

నేను నోరు తెరువగా ఆయన ఆ గర్ంథము నాకు తినిపించి 

యెహెజేక్లు 8:3; యిరిమ్యా 1:9; దానియేలు 5:5; దానియేలు 10:10; దానియేలు 10:16-18; 

యెహెజేక్లు 3:1; హెబీర్యులకు 10:7; పర్కటన 5:1-5; పర్కటన 10:8-11; 2 దినవృతాత్ంతములు 

21:12; ఎజార్ 6:1; యిరిమ్యా 36:2; యిరిమ్యా 36:4; జెకరాయ్ 5:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

11:5; పర్కటన 10:2; పర్కటన 14:1;  

వచనము 3 

నరపుతుర్డా, నేనిచుచ్చునన్ యీ గర్ంథమును ఆహారముగా తీసికొని దానితో నీ కడుపు నింపుకొనుమని 

నాతో సెలవియయ్గా నేను దాని భకిష్ంచితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె మధురముగా నుండెను. 

యెషయా 30:8-11; హబకూక్కు 2:2; యెషయా 3:11; యిరిమ్యా 36:29-32; పర్కటన 8:13; 

పర్కటన 9:12; పర్కటన 11:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 21:12; యిరిమ్యా 13:27; యిరిమ్యా 

31:15; విలాపవాకయ్ములు 2:5; యెహెజేక్లు 3:3; యెహెజేక్లు 16:23; యెహెజేక్లు 19:1; 

మీకా 2:4; జెకరాయ్ 5:1; మతత్యి 2:18; పర్కటన 5:1; పర్కటన 10:2; పర్కటన 10:10;  

వచనము 4 
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మరియు ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, నీవు బయలుదేరి ఇశార్యేలీయులయొదద్కు 

పోయి నా మాటలు వారికి తెలియజెపుప్ము. 

యెహెజేక్లు 3:10; యెహెజేక్లు 2:8; యెహెజేక్లు 2:9; 1 తిమోతి 4:15; పర్కటన 10:9; పర్కటన 

10:10; యెహెజేక్లు 3:11; యెహెజేక్లు 3:15; యెహెజేక్లు 3:17-21; యెహెజేక్లు 2:3; 

యిరిమ్యా 24:1-7; ఎజార్ 6:1; యిరిమ్యా 15:16; యిరిమ్యా 36:2; యెహెజేక్లు 2:1;  

వచనము 5 

నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు పలుకు జనులయొదద్కు కాదు ఇశార్యేలీయులయొదద్కే నినున్ 

పంపుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 25:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19; యెహెజేక్లు 11:4;  

వచనము 6 

నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు పలుకు అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుటలేదు, అటిట్వారియొదద్కు 

నేను నినున్ పంపినయెడల వారు నీ మాటలు విందురు. 

యెహెజేక్లు 2:10; యోబు 32:18; యోబు 32:19; యిరిమ్యా 6:11; యిరిమ్యా 20:9; 

యోహాను 7:38; కొలొసస్యులకు 3:16; కీరత్నలు 119:11; యిరిమ్యా 15:16; యోహాను 

6:53-63; యోబు 23:12; కీరత్నలు 19:10; కీరత్నలు 119:97; కీరత్నలు 119:103; సామెతలు 

2:10; సామెతలు 2:11; పర్కటన 10:9; పర్కటన 10:10; ఆదికాండము 41:21; సంఖాయ్కాండము 

5:22;  

వచనము 7 

అయితే ఇశార్యేలీయులందరు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై, నేను చెపిప్న మాటల 

నాలకింపనొలల్క యునాన్రు గనుక నీ మాటలు విననొలల్రు. 

యెహెజేక్లు 3:11; యెహెజేక్లు 2:3; యెహెజేక్లు 2:7; మతత్యి 10:5; మతత్యి 10:6; మతత్యి 

15:24; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8; ఆదికాండము 15:1; యెషయా 48:4; యిరిమ్యా 7:27; 

యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 11:25; యెహెజేక్లు 14:4; యెహెజేక్లు 20:27;  
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వచనము 8 

ఇదిగో వారి ముఖమువలెనే నీ ముఖమును కఠినమైనదిగా నేను చేసెదను, వారి నుదురు వలెనే నీ 

నుదురును కఠినమైనదిగా చేసెదను. 

యోనా 1:2; యోనా 3:2-4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18; 

యెహెజేక్లు 3:6; కీరత్నలు 81:5; యెషయా 33:19; యెషయా 58:1;  

వచనము 9 

నీ నుదురు చెకుముకి రాతికంటె కఠినముగా ఉండు వజర్మువలె చేసెదను; వారికి భయపడకుము, 

వారందరు తిరుగుబాటు చేయువారైనను వారిని చూచి జడియకుము. 

యోనా 3:5-10; మతత్యి 11:20-24; మతత్యి 12:41; మతత్యి 12:42; లూకా 11:30-32; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:28; రోమీయులకు 9:30-33; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49; 

యెషయా 6:10; యెషయా 33:19; యెహెజేక్లు 3:5; మతత్యి 11:21; మతత్యి 15:22; లూకా 

10:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:42; అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

28:26;  

వచనము 10 

మరియు నరపుతుర్డా, చెవియొగిగ్ నేను నీతో చెపుప్మాటలనిన్టిని చెవులార విని నీ మనసుస్లో 

ఉంచుకొని 

1 సమూయేలు 8:7; యిరిమ్యా 25:3; యిరిమ్యా 25:4; యిరిమ్యా 44:4; యిరిమ్యా 44:5; 

యిరిమ్యా 44:16; లూకా 10:16; లూకా 13:34; లూకా 19:14; యోహాను 5:40-47; 

యోహాను 15:20-24; యెహెజేక్లు 2:4; యెహెజేక్లు 24:7; యెషయా 3:9; యిరిమ్యా 3:3; 

యిరిమ్యా 5:3; సామెతలు 7:13; యెషయా 48:4; యిరిమ్యా 15:10; ఆమోసు 8:2; జెకరాయ్ 

1:4; జెకరాయ్ 7:11; జెకరాయ్ 7:12; మలాకీ 2:2; మతత్యి 11:21; లూకా 10:13; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 4:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26; రోమీయులకు 

2:5; హెబీర్యులకు 3:8;  
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వచనము 11 

బయలుదేరి చెరలోనునన్ నీ జనులయొదద్కు పోయి యీ మాటలు పర్కటింపుము, వారు వినినను 

వినకపోయినను పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆయన నాతో 

సెలవిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:15; నిరగ్మకాండము 4:16; నిరగ్మకాండము 11:4-8; 1 రాజులు 21:20; 

యెషయా 50:7; యిరిమ్యా 1:18; యిరిమ్యా 15:20; మీకా 3:8; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

7:51-56; హెబీర్యులకు 11:27; హెబీర్యులకు 11:32-37; 1 రాజులు 18:18; యిరిమ్యా 

1:8; యిరిమ్యా 6:27; యెహెజేక్లు 2:6;  

వచనము 12 

అంతలో ఆతమ్ ననెన్తిత్కొనిపోగా యెహోవా పర్భావమునకు సోత్తర్ము కలుగునుగాక అను శబద్మొకటి 

ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలుకుట నేను వింటిని. 

జెకరాయ్ 7:12; యెహెజేక్లు 2:6; యెషయా 41:10; యెషయా 41:14; యెషయా 50:7; 

యిరిమ్యా 1:8; యిరిమ్యా 1:17; యిరిమ్యా 17:18; మీకా 3:8; 1 తిమోతి 2:3; 2 తిమోతి 2:6; 

యెషయా 30:1; యిరిమ్యా 1:18; యిరిమ్యా 15:20; యెహెజేక్లు 3:27; యెహెజేక్లు 11:7; 

యెహెజేక్లు 12:2; యెహెజేక్లు 17:12; యెహెజేక్లు 24:3; యెహెజేక్లు 44:6; హోషేయ 6:5; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9; 1 పేతురు 3:14;  

వచనము 13 

మరియు ఆ జంతువుల రెకక్లు ఒక దానికొకటి తగులుటవలన కలుగు చపుప్డును వాటి పర్కక్నునన్ 

చకర్ముల ధవ్నియు గొపప్ సందడి జరుగుచునన్టుల్గా నాకు వినబడెను 

యెహెజేక్లు 3:1-3; యెహెజేక్లు 2:8; యోబు 22:22; కీరత్నలు 119:11; సామెతలు 8:10; 

సామెతలు 19:20; లూకా 8:15; 1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1; 

నిరగ్మకాండము 7:2; యిరిమ్యా 1:9; యిరిమ్యా 1:17; యిరిమ్యా 15:19; యిరిమ్యా 19:2; 
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యిరిమ్యా 26:2; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 2:5; యెహెజేక్లు 2:7; ఆమోసు 8:2; మతత్యి 

11:14;  

వచనము 14 

ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా వాయ్కులపడుచు 

కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 3:15; యెహెజేక్లు 11:24; యెహెజేక్లు 11:25; దానియేలు 6:13; యెహెజేక్లు 

33:2; యెహెజేక్లు 33:12; యెహెజేక్లు 33:17; యెహెజేక్లు 33:30; యెహెజేక్లు 37:18; 

నిరగ్మకాండము 32:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:12; దానియేలు 12:1; యెహెజేక్లు 3:27; 

యెహెజేక్లు 2:5; యెహెజేక్లు 2:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

20:27; నిరగ్మకాండము 6:29; యిరిమ్యా 1:17; యిరిమ్యా 15:19; యిరిమ్యా 19:2; 

యిరిమ్యా 29:20; యెహెజేక్లు 3:4; యెహెజేక్లు 11:5; యెహెజేక్లు 20:27; మతత్యి 11:14; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20;  

వచనము 15 

నేను కెబారు నది దగగ్ర తేలాబీబు అను సథ్లమందు కాపురముండు చెరపటట్బడినవారియొదద్కు వచిచ్, 

వారు కూరుచ్నన్ సథ్లమందు కూరుచ్ండి యేమియు చెపప్కయు కదలకయు నునన్వాడనై యేడు 

దినములు వారి మధయ్ నుంటిని. 

యెహెజేక్లు 3:14; యెహెజేక్లు 2:2; యెహెజేక్లు 8:3; యెహెజేక్లు 11:1; యెహెజేక్లు 11:24; 

యెహెజేక్లు 40:1; యెహెజేక్లు 40:2; 1 రాజులు 18:12; 2 రాజులు 2:16; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 8:39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2; పర్కటన 1:10; పర్కటన 1:15; కీరత్నలు 72:18; 

కీరత్నలు 72:19; కీరత్నలు 103:20; కీరత్నలు 103:21; కీరత్నలు 148:2; యెషయా 6:3; పర్కటన 

5:11-14; పర్కటన 19:6; యెహెజేక్లు 9:3; యెహెజేక్లు 10:4; యెహెజేక్లు 10:18; 

యెహెజేక్లు 10:19; యెహెజేక్లు 11:22; యెహెజేక్లు 11:23; నిరగ్మకాండము 40:34; 

నిరగ్మకాండము 40:35; 1 సమూయేలు 4:21; 1 సమూయేలు 4:22; 1 దినవృతాత్ంతములు 
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29:10; యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 43:5; మీకా 1:3; మతత్యి 4:1; లూకా 2:13; 

ఎఫెసీయులకు 3:10; పర్కటన 4:2; పర్కటన 17:3;  

వచనము 16 

ఆ యేడు దినములు జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 1:24; యెహెజేక్లు 10:5; 2 సమూయేలు 5:24; యెహెజేక్లు 10:16; యెహెజేక్లు 

10:17; 1 రాజులు 7:30; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2;  

వచనము 17 

నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, కాబటిట్ నీవు నా 

నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 

యెహెజేక్లు 3:12; యెహెజేక్లు 8:3; యెహెజేక్లు 37:1; సంఖాయ్కాండము 11:11-19; 

యిరిమ్యా 6:11; యిరిమ్యా 20:14-18; యోహాను 4:1; యోహాను 4:3; యోహాను 4:9; 

యెహెజేక్లు 1:3; యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 37:1; 1 రాజులు 18:46; 2 రాజులు 2:16; 2 

రాజులు 3:15; యిరిమ్యా 20:7-9; నిరగ్మకాండము 4:1; నిరగ్మకాండము 4:13; నిరగ్మకాండము 

11:8; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:19; యోబు 32:18; కీరత్నలు 39:3; సామెతలు 14:10; 

పర్సంగి 2:17; యెషయా 8:11; యిరిమ్యా 1:17; యిరిమ్యా 17:16; యిరిమ్యా 20:9; 

యెహెజేక్లు 2:2; యెహెజేక్లు 3:22; యెహెజేక్లు 11:1; యెహెజేక్లు 40:1; యోనా 1:3; మీకా 

3:8; హబకూక్కు 3:16; మతత్యి 4:1; లూకా 4:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 9:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19; 1 

కొరిందీయులకు 9:17; పర్కటన 10:9; పర్కటన 10:10; పర్కటన 21:10;  

వచనము 18 

అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా నీవు అతనిని హెచచ్రిక 

చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని హెచచ్రిక చేయకయు 

Page  of 26 513



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

నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని అతని రకత్మునకు 

నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:23; యెహెజేక్లు 1:1; యెహెజేక్లు 10:15; యెహెజేక్లు 43:3; ఆదికాండము 

50:10; యోబు 2:13; కీరత్నలు 137:1; యిరిమ్యా 23:9; హబకూక్కు 3:16; నిరగ్మకాండము 

4:13; ఎజార్ 8:15; ఎజార్ 9:3; యెషయా 56:10; యిరిమ్యా 29:20; యెహెజేక్లు 3:1; 

యెహెజేక్లు 3:11; యెహెజేక్లు 11:24;  

వచనము 19 

అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి దుష కిర్యలనుండియు 

మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

యిరిమ్యా 1:4;  

వచనము 20 

మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను అతని ముందర 

అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల పూరవ్ము తాను 

చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, అయితే అతని 

పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 33:2-9; 1 కొరిందీయులకు 12:28; పరమగీతము 3:3; పరమగీతము 5:7; 

యెషయా 21:6; యెషయా 21:8; యెషయా 21:11; యెషయా 21:12; యెషయా 52:8; 

యెషయా 56:10; యెషయా 62:6; యిరిమ్యా 6:17; యిరిమ్యా 31:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

20:28-31; హెబీర్యులకు 13:17; యెహెజేక్లు 33:6-8; 2 దినవృతాత్ంతములు 19:10; 

యెషయా 58:1; యిరిమ్యా 6:10; హబకూక్కు 2:1; మతత్యి 3:7; 1 కొరిందీయులకు 4:14; 2 

కొరిందీయులకు 5:11; 2 కొరిందీయులకు 5:20; కొలొసస్యులకు 1:28; 1 దెసస్లోనీకయులకు 

5:14; నిరగ్మకాండము 6:29; నిరగ్మకాండము 7:2; నిరగ్మకాండము 18:20; సంఖాయ్కాండము 

9:8; 1 రాజులు 22:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:7; కీరత్నలు 19:11; కీరత్నలు 40:10; 
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యెషయా 21:10; యిరిమ్యా 1:7; యిరిమ్యా 7:27; యిరిమ్యా 17:20; యిరిమ్యా 23:22; 

యిరిమ్యా 26:2; యిరిమ్యా 38:21; యిరిమ్యా 42:21; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 2:7; 

యెహెజేక్లు 3:1; యెహెజేక్లు 11:4; యెహెజేక్లు 11:25; యెహెజేక్లు 14:4; యెహెజేక్లు 

33:7; యెహెజేక్లు 40:4; హోషేయ 9:8; యోనా 3:2; హగగ్యి 1:13; మారుక్ 13:34; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:11; రోమీయులకు 12:7; 1 

కొరిందీయులకు 15:3; 2 కొరిందీయులకు 6:5; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2; 2 తిమోతి 4:5; 

హెబీర్యులకు 11:7; యాకోబు 3:1;  

వచనము 21 

అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు హెచచ్రింపబడి పాపము 

చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 18:4; యెహెజేక్లు 18:13; యెహెజేక్లు 18:20; యెహెజేక్లు 33:6; యెహెజేక్లు 

33:8; ఆదికాండము 2:17; ఆదికాండము 3:3; ఆదికాండము 3:4; సంఖాయ్కాండము 26:65; 2 

రాజులు 1:4; యెషయా 3:11; లూకా 13:3; లూకా 13:5; ఎఫెసీయులకు 5:5; ఎఫెసీయులకు 

5:6; యెహెజేక్లు 18:30-32; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19; 1 

తిమోతి 4:16; యాకోబు 5:19; యాకోబు 5:20; యెహెజేక్లు 33:6; యెహెజేక్లు 33:9; 

యెహెజేక్లు 33:10; సామెతలు 14:32; యోహాను 8:21; యోహాను 8:24; యెహెజేక్లు 34:10; 

ఆదికాండము 9:5; ఆదికాండము 9:6; ఆదికాండము 42:22; 2 సమూయేలు 4:11; లూకా 

11:50; లూకా 11:51; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27; 1 

తిమోతి 5:22; ఆదికాండము 20:7; ఆదికాండము 43:9; నిరగ్మకాండము 33:3; సంఖాయ్కాండము 

18:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8; యెహోషువ 22:23; 1 సమూయేలు 8:9; 2 రాజులు 

6:10; 2 దినవృతాత్ంతములు 19:10; కీరత్నలు 40:10; సామెతలు 13:17; యెషయా 53:6; 

యెషయా 55:7; యిరిమ్యా 6:10; యిరిమ్యా 7:27; యిరిమ్యా 31:30; యెహెజేక్లు 3:19; 
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యెహెజేక్లు 3:20; యెహెజేక్లు 18:18; యెహెజేక్లు 33:14; మతత్యి 3:7; మారుక్ 6:18; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:11; 

యాకోబు 3:1;  

వచనము 22 

అకక్డ యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్, నీవు లేచి మైదానపు భూమికి వెళుల్ము, అకక్డ నేను నీతో 

మాటలాడుదునని ఆయన నాకు సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 17:13-23; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:15; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:16; సామెతలు 

29:1; యిరిమ్యా 42:19-22; యిరిమ్యా 44:4; యిరిమ్యా 44:5; లూకా 10:10; లూకా 

10:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6; 

హెబీర్యులకు 2:1-3; హెబీర్యులకు 12:25; యెహెజేక్లు 3:18; 2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8; 2 

దెసస్లోనీకయులకు 1:9; హెబీర్యులకు 10:26; హెబీర్యులకు 10:27; యెహెజేక్లు 3:21; 

యెహెజేక్లు 14:14; యెహెజేక్లు 14:20; యెహెజేక్లు 33:5; యెహెజేక్లు 33:9; యెషయా 

49:4; యెషయా 49:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26; 2 కొరిందీయులకు 2:15-17; నిరగ్మకాండము 33:3; 

సంఖాయ్కాండము 18:1; యెషయా 55:7; యిరిమ్యా 31:30; యెహెజేక్లు 2:5; యెహెజేక్లు 

33:14; మారుక్ 6:18; యోహాను 8:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11; 1 తిమోతి 4:16;  

వచనము 23 

నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళల్గా, కెబారునది దగగ్ర యెహోవా పర్భావము నాకు పర్తయ్క్షమైనటుట్ 

ఆయన పర్భావము నిలువబడి నాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

యెహెజేక్లు 18:24; యెహెజేక్లు 18:26; యెహెజేక్లు 33:12; యెహెజేక్లు 33:13; 2 

దినవృతాత్ంతములు 24:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:17-22; కీరత్నలు 36:3; కీరత్నలు 125:5; 

జెఫనాయ్ 1:6; మతత్యి 13:20; మతత్యి 13:21; హెబీర్యులకు 10:38; 2 పేతురు 2:18-22; 1 

యోహాను 2:19; యెషయా 64:6; దానియేలు 9:18; యెహెజేక్లు 7:19; యెహెజేక్లు 14:3; 
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యెహెజేక్లు 14:7-9; దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3; కీరత్నలు 119:165; యెషయా 8:14; 

యిరిమ్యా 6:21; లూకా 2:34; రోమీయులకు 9:32; రోమీయులకు 9:33; రోమీయులకు 11:9; 

1 కొరిందీయులకు 1:23; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9-12; 1 పేతురు 2:8; యెహెజేక్లు 3:18; 

లేవీయకాండము 19:17; 2 సమూయేలు 12:7-13; 2 దినవృతాత్ంతములు 19:2-4; 2 

దినవృతాత్ంతములు 25:15; సామెతలు 25:12; మతత్యి 18:15; యెహెజేక్లు 18:24; 

యెహెజేక్లు 18:26; యెహెజేక్లు 33:12; యెహెజేక్లు 33:13; మతత్యి 12:43-45; లూకా 

8:15; రోమీయులకు 2:7; రోమీయులకు 2:8; హెబీర్యులకు 10:38; 2 పేతురు 2:21; 

యెహెజేక్లు 3:18; యెహెజేక్లు 33:6; హెబీర్యులకు 13:17; ఆదికాండము 43:9; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8; యిరిమ్యా 34:16; యెహెజేక్లు 3:21; యెహెజేక్లు 34:10; 

ఆమోసు 5:7; రోమీయులకు 11:22; పర్కటన 2:14;  

వచనము 24 

నేను నేలను సాగిలపడగా ఆతమ్ నాలో పర్వేశించి ననున్ చకక్గా నిలువబెటిట్న తరువాత యెహోవా నాతో 

మాటలాడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, వారు నీమీద పాశములువేసి వాటితో నినున్ 

బంధింపబోవుదురు గనుక వారియొదద్కు వెళల్క యింటికిపోయి దాగియుండుము. 

మతత్యి 24:24; మతత్యి 24:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31; 1 కొరిందీయులకు 4:14; 1 

కొరిందీయులకు 10:12; గలతీయులకు 1:6-10; గలతీయులకు 5:2-7; ఎఫెసీయులకు 4:17-21; 

ఎఫెసీయులకు 5:5; ఎఫెసీయులకు 5:6; కొలొసస్యులకు 1:28; కొలొసస్యులకు 3:5-8; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 4:6-8; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14; తీతుకు 2:15; 1 యోహాను 3:6-9; 

పర్కటన 3:19; యెహెజేక్లు 3:20; కీరత్నలు 19:11; సామెతలు 9:9; సామెతలు 17:10; 

గలతీయులకు 2:11-13; యాకోబు 5:20; యెహెజేక్లు 3:19; 1 తిమోతి 4:16; యిరిమ్యా 

42:19; యెహెజేక్లు 18:17; యెహెజేక్లు 18:21; యెహెజేక్లు 18:24; యెహెజేక్లు 33:9; 

యెహెజేక్లు 33:12; 1 యోహాను 2:1;  

వచనము 25 
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వారు బహుగా తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక నీవు మౌనివై వారిని గదిద్ంపక యుండునటుల్ 

యెహెజేక్లు 3:14; యెహెజేక్లు 1:3; యెహెజేక్లు 37:1; యెహెజేక్లు 8:4; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 9:6; నిరగ్మకాండము 33:9; 2 రాజులు 3:15; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:19; 

యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 33:22; యెహెజేక్లు 40:1;  

వచనము 26 

నేను నీ నాలుక నీ అంగిటికి అంటుకొనజేసెదను. 

యెహెజేక్లు 1:4; యెహెజేక్లు 1:28; యెహెజేక్లు 9:3; యెహెజేక్లు 10:18; సంఖాయ్కాండము 

16:19; సంఖాయ్కాండము 16:42; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55; యెహెజేక్లు 1:1-3; 

యెహెజేక్లు 1:28; దానియేలు 8:17; దానియేలు 10:8; దానియేలు 10:9; పర్కటన 1:17; 

పర్కటన 4:10; పర్కటన 5:8; పర్కటన 5:14; ఆదికాండము 17:3; యెహెజేక్లు 3:15; 

యెహెజేక్లు 8:4; యెహెజేక్లు 10:20; యెహెజేక్లు 43:2; యెహెజేక్లు 43:3; యెహెజేక్లు 

44:4; మతత్యి 17:6; లూకా 2:9;  

వచనము 27 

అయితే నేను నీతో మాటలాడి నీ నోరు తెరచెదను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక నీవు 

వారియొదద్కు పోయి వినువాడు వినునుగాక విననొలల్నివాడు విననొలల్కయుండును గాక అని పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని వారితో చెపప్వలెను. 

యెహెజేక్లు 2:2; యెహెజేక్లు 37:10; దానియేలు 10:8-10; దానియేలు 10:19; యెహెజేక్లు 

4:1-4; నెహెమాయ్ 6:10; యిరిమ్యా 15:17; యిరిమ్యా 31:30; యెహెజేక్లు 11:5;  

Page  of 31 513



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

 

యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 4	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

నరపుతుర్డా, పెంకు ఒకటి తీసికొనివచిచ్ నీ ముందర ఉంచుకొని యెరూషలేము పటట్ణపు రూపమును 

దానిమీద వార్యుము. 

యెహెజేక్లు 4:8; మారుక్ 3:21; యోహాను 21:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 20:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11-13; యిరిమ్యా 15:17;  

వచనము 2 

మరియు అది ముటట్డి వేయబడినటుల్ను దానియెదుట బురుజులను కటిట్నటుల్ను దిబబ్ వేసినటుల్ను దాని 

చుటుట్నునన్ పార్కారములను కూలగొటుట్ యంతర్ములునన్టుల్ను నీవు వార్యుము. 

యెహెజేక్లు 24:27; కీరత్నలు 51:15; కీరత్నలు 137:6; యిరిమ్యా 1:17; లూకా 1:20-22; 

కీరత్నలు 36:11; కీరత్నలు 36:12; విలాపవాకయ్ములు 2:9; హోషేయ 4:17; ఆమోసు 5:10; 

ఆమోసు 8:11; ఆమోసు 8:12; మీకా 3:6; మీకా 3:7; యెహెజేక్లు 2:3-8; యెషయా 1:2; 

నిరగ్మకాండము 4:11; యోబు 29:10; యెషయా 30:1; యెషయా 56:10; యెహెజేక్లు 2:6; 

యెహెజేక్లు 3:27; యెహెజేక్లు 12:2; యెహెజేక్లు 29:21; యెహెజేక్లు 33:22; యెహెజేక్లు 

44:6; మీకా 2:6;  

వచనము 3 

మరియు ఇనుపరేకొకటి తెచిచ్, నీకును పటట్ణమునకును మధయ్ ఇనుపగోడగా దానిని నిలువబెటిట్, నీ 

ముఖదృషిట్ని పటట్ణముమీద ఉంచుకొనుము; పటట్ణము ముటట్డివేయబడినటుల్గా ఉండును, నీవు 

దానిని ముటట్డివేయువాడవుగా ఉందువు; అది ఇశార్యేలీయులకు సూచనగా ఉండును. 

యెహెజేక్లు 11:25; యెహెజేక్లు 24:27; యెహెజేక్లు 29:21; యెహెజేక్లు 33:32; 

నిరగ్మకాండము 4:11; నిరగ్మకాండము 4:12; లూకా 21:15; ఎఫెసీయులకు 6:19; యెహెజేక్లు 

3:11; యెహెజేక్లు 2:5; మతత్యి 11:15; మతత్యి 13:9; పర్కటన 22:10; పర్కటన 22:11; 

యెహెజేక్లు 3:9; యెహెజేక్లు 3:26; యెహెజేక్లు 12:2; యెహెజేక్లు 12:3; కీరత్నలు 51:15; 

యెషయా 30:1; యెషయా 56:10; యిరిమ్యా 1:7; యెహెజేక్లు 2:6; యెహెజేక్లు 11:5; 
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యెహెజేక్లు 20:27; యెహెజేక్లు 33:2; యెహెజేక్లు 33:22; యెహెజేక్లు 44:6; దానియేలు 

10:16; లూకా 1:64; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10;  

వచనము 4 

మరియు నీ యెడమపర్కక్ను పండుకొనియుండి ఇశార్యేలువారి దోషమును దానిమీద మోపవలెను; 

ఎనిన్ దినములు నీవు ఆ తటుట్ పండుకొందువో అనిన్ దినములు నీవు వారి దోషమును భరింతువు.  

యెహెజేక్లు 5:1-17; యెహెజేక్లు 12:3-16; 1 సమూయేలు 15:27; 1 సమూయేలు 15:28; 1 

రాజులు 11:30; 1 రాజులు 11:31; యెషయా 20:2-4; యిరిమ్యా 13:1-14; యిరిమ్యా 

18:2-12; యిరిమ్యా 19:1-15; యిరిమ్యా 25:15-38; యిరిమ్యా 27:2-22; హోషేయ 1:2-9; 

హోషేయ 3:1-5; హోషేయ 12:10; యిరిమ్యా 6:6; యిరిమ్యా 32:31; ఆమోసు 3:2; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52; 2 రాజులు 13:18; 2 రాజులు 25:1; యిరిమ్యా 43:9; 

యిరిమ్యా 52:4; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 3:24; యెహెజేక్లు 5:2; యెహెజేక్లు 5:5; 

యెహెజేక్లు 21:19;  

వచనము 5 

ఇశార్యేలు వారి దోషమును నీవు భరించునటుల్గా వారు దోషము చేసిన సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న 

నీకు మూడువందల తొంబది దినములు నిరణ్యించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 39:1; యిరిమ్యా 39:2; యిరిమ్యా 52:4; లూకా 19:42-44; యెహెజేక్లు 21:22; 

యిరిమ్యా 33:4; యెహెజేక్లు 17:17;  

వచనము 6 

ఆ దినములు గడచిన తరువాత కుడిపర్కక్ను పండుకొనియుండి నలువది దినములు యూదావారి 

దోషమును భరింపవలెను, సంవతస్రమొకటింటికి ఒక దినము చొపుప్న నేను నిరణ్యించియునాన్ను. 

లేవీయకాండము 2:5; యెహెజేక్లు 12:6; యెహెజేక్లు 12:11; యెహెజేక్లు 24:24-27; 

యెషయా 8:18; యెషయా 20:3; లూకా 2:34; హెబీర్యులకు 2:4; 1 రాజులు 20:35; 

యెహెజేక్లు 4:7; యెహెజేక్లు 13:17; యెహెజేక్లు 21:2; దానియేలు 11:17;  
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వచనము 7 

ఈలాగు నీవుండగా యెరూషలేము ముటట్డివేయబడినటుల్ తేరిచూచుచు, చొకాక్యిని తీసివేసిన 

బాహువు చాపి దానినిగూరిచ్ పర్కటింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 4:5; యెహెజేక్లు 4:8; 2 రాజులు 17:21-23; లేవీయకాండము 10:17; 

లేవీయకాండము 16:22; సంఖాయ్కాండము 14:34; సంఖాయ్కాండము 18:1; యెషయా 53:11; 

యెషయా 53:12; మతత్యి 8:17; హెబీర్యులకు 9:28; 1 పేతురు 2:24; నిరగ్మకాండము 

28:38; యెహెజేక్లు 18:20;  

వచనము 8 

పటట్ణము ముటట్డివేయబడినటుల్ండు దినములు నీవు రెండవ పర్కక్ను తిరుగక అదేపాటున ఉండునటుల్ 

నినున్ కటల్తో బంధింతును. 

యెషయా 53:6; 1 రాజులు 12:33; యిరిమ్యా 52:30; యెషయా 20:2; యెషయా 20:3; 

యెహెజేక్లు 4:4; యెహెజేక్లు 4:9;  

వచనము 9 

మరియు నీవు గోధుమలును యవలును కాయధానయ్ములును చోళుల్ను సజజ్లును తెలల్ జిలకరను 

తెచుచ్కొని, యొక పాతర్లో ఉంచి, నీవు ఆ పర్కక్మీద పండుకొను దినముల లెకక్చొపుప్న రొటెట్లు 

కాలుచ్కొనవలెను, మూడువందల తొంబది దినములు నీవు ఈలాగున భోజనము చేయుచు రావలెను; 

యెహెజేక్లు 4:9; 2 రాజులు 25:1-4; యిరిమ్యా 37:5; 2 రాజులు 23:3; 2 రాజులు 23:23; 

యిరిమ్యా 52:30; సంఖాయ్కాండము 14:34; దానియేలు 9:24-26; దానియేలు 12:11; 

దానియేలు 12:12; పర్కటన 9:15; పర్కటన 11:2; పర్కటన 11:3; పర్కటన 12:14; పర్కటన 

13:5; యెషయా 20:3;  

వచనము 10 

నీవు తూనికె పర్కారము, అనగా దినమొకటింటికి ఇరువది తులముల యెతుత్చొపుప్న భుజింపవలెను, 

వేళ వేళకు తినవలెను, 

Page  of 35 513



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

యెహెజేక్లు 4:3; యెహెజేక్లు 6:2; యెషయా 52:10; యెహెజేక్లు 20:46; యెహెజేక్లు 21:2; 

దానియేలు 11:17;  

వచనము 11 

నీళుల్ కొల పర్కారము అరపడిచొపుప్న పర్తిదినము తార్గవలెను, వేళ వేళకు తార్గవలెను; 

యెహెజేక్లు 3:25; యెహెజేక్లు 4:4;  

వచనము 12 

యవల అపప్ములు చేసి వారు చూచుచుండగా దానిని మనుషయ్ మలముతో కాలిచ్ భుజింపవలెను; 

యెహెజేక్లు 4:13; యెహెజేక్లు 4:16; యెహెజేక్లు 4:5; 2 రాజులు 25:3; యెషయా 28:25; 

యిరిమ్యా 52:6; విలాపవాకయ్ములు 5:4; యెహెజేక్లు 4:6;  

వచనము 13 

నేను వారిని తోలివేయు జనములలో ఇశార్యేలీయులు ఈ పర్కారము అపవితర్మైన ఆహారమును 

భుజింతురని యెహోవా నాకు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 4:16; యెహెజేక్లు 14:13; లేవీయకాండము 26:26; దివ్తీయోపదేశకాండము 

28:51-68; యెషయా 3:1; పర్కటన 6:5;  

వచనము 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 4:16; యెషయా 5:13; యోహాను 3:34; నిరగ్మకాండము 29:40; లేవీయకాండము 

23:13;  

వచనము 15 

ఆయన చూడుము, మనుషయ్ మలమునకు మారుగా నీకు గోమలము నేను నిరణ్యించియునాన్ను; 

దీనితో నీవు నీ భోజనము సిదధ్పరుచుకొనుమని సెలవిచిచ్ 
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ఆదికాండము 18:6; యెహెజేక్లు 21:6;  

వచనము 16 

నరపుతుర్డా, ఇదిగో యెరూషలేములో రొటెట్యను ఆధారమును నేను లేకుండ చేసినందున వారు 

తూనికె పర్కారముగా బహు చింతతో రొటెట్ భుజింతురు, నీళుల్ కొలచొపుప్న తార్గుచు 

విసమ్యమొందుదురు. 

దానియేలు 1:8; హోషేయ 9:3; హోషేయ 9:4; 2 రాజులు 6:25; 2 రాజులు 18:27; యెషయా 

30:20; యెహెజేక్లు 4:9; ఆమోసు 7:17;  

వచనము 17 

అనన్పానములు లేకపోయినందున వారు శర్మనొంది విభార్ంతిపడి యొకనినొకడు చూచుచు తాము 

కలుగజేసికొనిన దోషమువలన నశించిపోవుదురు. 

యెహెజేక్లు 9:8; యెహెజేక్లు 20:49; యిరిమ్యా 1:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14; 

నిరగ్మకాండము 22:31; లేవీయకాండము 11:39; లేవీయకాండము 11:40; లేవీయకాండము 

17:15; లేవీయకాండము 19:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 14:3; యెషయా 65:4; యెషయా 

66:17; నిరగ్మకాండము 22:13; లేవీయకాండము 7:21; లేవీయకాండము 7:24; 

లేవీయకాండము 11:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 14:21; యోబు 6:7; దానియేలు 1:8; మలాకీ 

1:13; మతత్యి 14:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20; కొలొసస్యులకు 2:16; హెబీర్యులకు 

9:10;  
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వచనము 1 

మరియు నరపుతుర్డా, నీవు మంగలకతిత్వంటి వాడిగల కతిత్యొకటి తీసికొని నీ తలను గడ డ్మును 

కౌష్రము చేసికొని, తార్సు తీసికొని ఆ వెండుర్కలను తూచి భాగములు చేయుము. 

2 రాజులు 18:27; విలాపవాకయ్ములు 1:11;  

వచనము 2 

పటట్ణమును ముటట్డివేసిన దినములు సంపూరణ్మైనపుప్డు నీవు పటట్ణములో వాటి మూడవ భాగమును 

కాలిచ్, రెండవ భాగమును తీసి ఖడగ్ముచేత హతముచేయు రీతిగా దానిని చుటుట్ విసిరికొటిట్ మిగిలిన 

భాగము గాలికి ఎగిరిపోనిముమ్; నేను ఖడగ్ముదూసి వాటిని తరుముదును. 

యెహెజేక్లు 5:16; యెహెజేక్లు 14:13; లేవీయకాండము 26:26; కీరత్నలు 105:16; యెషయా 

3:1; యెహెజేక్లు 4:10; యెహెజేక్లు 4:11; యెహెజేక్లు 12:18; యెహెజేక్లు 12:19; కీరత్నలు 

60:3; విలాపవాకయ్ములు 1:11; విలాపవాకయ్ములు 4:9; విలాపవాకయ్ములు 4:10; 

విలాపవాకయ్ములు 5:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48; యోబు 6:7; యోబు 21:25; కీరత్నలు 

80:5; కీరత్నలు 104:15; పర్సంగి 5:17; యెషయా 36:12; యెహెజేక్లు 4:9; ఆమోసు 4:8; 

మీకా 6:14; హగగ్యి 1:6; పర్కటన 6:5;  

వచనము 3 

అయితే వాటిలో కొనిన్టిని తీసికొని నీ చెంగున కటుట్కొనుము; 

యెహెజేక్లు 24:23; లేవీయకాండము 26:39; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48; యోబు 21:25; కీరత్నలు 80:5; పర్సంగి 5:17; యెషయా 3:1; 

విలాపవాకయ్ములు 5:9; యెహెజేక్లు 12:18; మీకా 6:14; హగగ్యి 1:6;  

వచనము 4 

పిమమ్ట వాటిలో కొనిన్టిని మరల తీసి అగిన్లోవేసి కాలుచ్ము; దానినుండి అగిన్ బయలుదేరి 

ఇశార్యేలు వారినందరిని తగులబెటుట్ను. 
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యెహెజేక్లు 44:20; లేవీయకాండము 21:5; యెషయా 7:20; దానియేలు 5:27; 2 రాజులు 

13:18; యిరిమ్యా 18:2; యిరిమ్యా 24:9; యిరిమ్యా 43:9; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 

4:1; యెహెజేక్లు 21:19;  

వచనము 5 

మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇది యెరూషలేమే గదా, అనయ్జనులమధయ్ నేను 

దాని నుంచితిని, దానిచుటుట్ రాజయ్ములునన్వి. 

యెహెజేక్లు 5:12; యిరిమ్యా 9:21; యిరిమ్యా 9:22; యిరిమ్యా 15:2; యిరిమ్యా 24:10; 

యిరిమ్యా 38:2; యెహెజేక్లు 4:1-8; యెహెజేక్లు 5:12; యెహెజేక్లు 12:14; లేవీయకాండము 

26:33; యిరిమ్యా 9:16; ఆమోసు 9:2; ఆమోసు 9:3; 2 రాజులు 25:11; యోబు 30:22; 

కీరత్నలు 68:1; యెషయా 24:1; యిరిమ్యా 12:12; యిరిమ్యా 13:24; యిరిమ్యా 24:9; 

యిరిమ్యా 31:10; యిరిమ్యా 49:37; యెహెజేక్లు 5:10; యెహెజేక్లు 6:8; ఆమోసు 9:4; 

జెకరాయ్ 13:8;  

వచనము 6 

అయితే వారు నా విధులను తృణీకరించి, నా కటట్డల ననుసరింపక దురామ్రగ్త ననుసరించుచు, నా 

విధులను కటట్డలను తోర్సివేసి తమ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులకంటెను దేశసుథ్లకంటెను మరి 

యధికముగా దురామ్రుగ్లైరి 

2 రాజులు 25:12; యిరిమ్యా 39:10; యిరిమ్యా 40:6; యిరిమ్యా 52:16; మతత్యి 7:14; 

లూకా 13:23; లూకా 13:24; 1 పేతురు 4:18; యెషయా 24:6; యిరిమ్యా 40:11; యిరిమ్యా 

42:2; యిరిమ్యా 42:22; యెహెజేక్లు 33:24;  

వచనము 7 

కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా కటట్డల ననుసరింపకయు నా విధులను 

గైకొనకయు నుండువారై, మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులకు కలిగియునన్ విధులనైనను అనుసరింపక, 

మీరు మీ చుటుట్నునన్ దేశసుథ్లకంటె మరి యధికముగా కఠినహృదయులైతిరి. 
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2 రాజులు 25:25; యిరిమ్యా 41:1; యిరిమ్యా 44:30; యిరిమ్యా 52:30; యిరిమ్యా 4:4; 

యిరిమ్యా 48:45; లేవీయకాండము 14:45; యిరిమ్యా 42:2; యిరిమ్యా 42:22; యెహెజేక్లు 

7:11; యెహెజేక్లు 28:18; యెహెజేక్లు 33:24; మతత్యి 26:26; 1 కొరిందీయులకు 10:4;  

వచనము 8 

కావున పర్భువైన యెహోవానగు నేను నీకు విరోధినైతిని, అనయ్జనులు చూచుచుండగా నీకు శిక్ష 

విధింతును. 

యెహెజేక్లు 4:1; యిరిమ్యా 6:6; లూకా 22:19; లూకా 22:20; 1 కొరిందీయులకు 10:4; 

యెహెజేక్లు 16:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:6; మీకా 5:7; మతత్యి 5:14; మతత్యి 26:26;  

వచనము 9 

నీ హేయ కృతయ్ములనుబటిట్ పూరవ్మందు నేను చేయని కారయ్మును, ఇక మీదట నేను 

చేయబూనుకొనని కారయ్మును నీ మధయ్ జరిగింతును. 

యెహెజేక్లు 16:47; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15-21; 2 రాజులు 17:8-20; కీరత్నలు 

106:20; రోమీయులకు 1:23-25; 1 కొరిందీయులకు 5:1; యూదా 1:4; నెహెమాయ్ 9:16; 

నెహెమాయ్ 9:17; కీరత్నలు 78:10; యిరిమ్యా 5:3; యిరిమ్యా 8:5; యిరిమ్యా 9:6; యిరిమ్యా 

11:10; జెకరాయ్ 7:11; నిరగ్మకాండము 10:3; నిరగ్మకాండము 16:28; యెషయా 59:12; 

యిరిమ్యా 5:28; యెహెజేక్లు 16:27; హెబీర్యులకు 12:25;  

వచనము 10 

కావున నీ మధయ్ తండుర్లు తమ కుమారులను భకిష్ంతురు, కుమారులు తమ తండుర్లను భకిష్ంతురు, 

ఈ పర్కారము నేను నీకు శిక్ష విధించి నీలో శేషించినవారిని నలుదిశల చెదరగొటుట్దును. 

యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 16:47; యెహెజేక్లు 16:48; యెహెజేక్లు 16:54; 2 రాజులు 

21:9-11; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:9; యిరిమ్యా 2:10; యిరిమ్యా 2:11; యిరిమ్యా 5:28; 

యెహెజేక్లు 16:27;  

వచనము 11 
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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 

యెహెజేక్లు 15:7; యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 26:3; యెహెజేక్లు 28:22; యెహెజేక్లు 

35:3; యెహెజేక్లు 39:1; లేవీయకాండము 26:17-46; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20; 

యిరిమ్యా 21:5; యిరిమ్యా 21:13; విలాపవాకయ్ములు 2:5; విలాపవాకయ్ములు 3:3; జెకరాయ్ 

14:2; జెకరాయ్ 14:3; మతత్యి 22:7; యెహెజేక్లు 25:2-6; యెహెజేక్లు 26:2; యెహెజేక్లు 

29:6; యెహెజేక్లు 29:7; యెహెజేక్లు 35:10-15; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23-28; 1 

రాజులు 9:8; 1 రాజులు 9:9; యిరిమ్యా 22:8; యిరిమ్యా 22:9; యిరిమ్యా 24:9; యిరిమ్యా 

50:7; విలాపవాకయ్ములు 2:15-17; ఆదికాండము 6:17; నిరగ్మకాండము 14:17; యిరిమ్యా 

4:12; యిరిమ్యా 23:39; యిరిమ్యా 50:31; యెహెజేక్లు 5:14; యెహెజేక్లు 11:9; 

యెహెజేక్లు 13:8; యెహెజేక్లు 16:41; యెహెజేక్లు 25:11; యెహెజేక్లు 30:19; యెహెజేక్లు 

34:10; యెహెజేక్లు 34:11; నహూము 2:13;  

వచనము 12 

కరవు వచిచ్యుండగా నీలో మూడవ భాగము తెగులుచేత మరణమవును, మూడవ భాగము 

ఖడగ్ముచేత నీ చుటుట్ కూలును, నేను కతిత్ దూసి మిగిలిన భాగమును నలుదిశల చెదరగొటిట్ 

తరుముదును. 

విలాపవాకయ్ములు 4:6; విలాపవాకయ్ములు 4:9; దానియేలు 9:12; ఆమోసు 3:2; మతత్యి 

24:21; యెహెజేక్లు 7:5;  

వచనము 13 

నా కోపము తీరును, వారిమీద నా ఉగర్త తీరుచ్కొని ననున్ ఓదారుచ్కొందును, నేను వారిమీద నా 

ఉగర్త తీరుచ్కొను కాలమున యెహోవానైన నేను ఆసకిత్గలవాడనై ఆలాగు సెలవిచిచ్తినని వారు 

తెలిసికొందురు  
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లేవీయకాండము 26:29; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53-57; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64; 

2 రాజులు 6:29; యెషయా 9:20; యెషయా 49:26; యిరిమ్యా 19:9; విలాపవాకయ్ములు 

2:20; విలాపవాకయ్ములు 4:10; యెహెజేక్లు 5:2; యెహెజేక్లు 5:12; యెహెజేక్లు 6:8; 

యెహెజేక్లు 12:14; యెహెజేక్లు 20:23; యెహెజేక్లు 22:15; యెహెజేక్లు 36:19; 

లేవీయకాండము 26:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26; నెహెమాయ్ 1:8; కీరత్నలు 44:11; యిరిమ్యా 9:16; యిరిమ్యా 

44:12; యిరిమ్యా 50:17; ఆమోసు 9:9; జెకరాయ్ 2:6; జెకరాయ్ 7:14; లూకా 21:24; 2 రాజులు 

6:28; 2 రాజులు 25:3; యిరిమ్యా 6:21; యిరిమ్యా 13:14; యిరిమ్యా 31:10; యిరిమ్యా 

49:32; యిరిమ్యా 49:36; యిరిమ్యా 52:6; విలాపవాకయ్ములు 2:19; విలాపవాకయ్ములు 4:3; 

యెహెజేక్లు 11:9; యెహెజేక్లు 25:11; జెకరాయ్ 11:9;  

వచనము 14 

ఆలాగు నీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులలో నినున్ చూచు వారందరి దృషిట్కి పాడుగాను నిందాసప్దముగాను 

నేను నినున్ చేయుదును. 

సంఖాయ్కాండము 14:28-35; కీరత్నలు 95:11; ఆమోసు 8:7; హెబీర్యులకు 6:13; యెహెజేక్లు 

8:5; యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 8:16; యెహెజేక్లు 23:28; యెహెజేక్లు 44:7; 2 రాజులు 

21:4; 2 రాజులు 21:7; 2 రాజులు 23:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 

33:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:14; యిరిమ్యా 7:9-11; యిరిమ్యా 32:34; యెహెజేక్లు 

7:20; యెహెజేక్లు 11:18; యెహెజేక్లు 11:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:25; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:26; యిరిమ్యా 16:18; యిరిమ్యా 44:4; యెహెజేక్లు 29:15; 

కీరత్నలు 107:39; యిరిమ్యా 10:24; రోమీయులకు 11:12; యెహెజేక్లు 7:4; యెహెజేక్లు 7:9; 

యెహెజేక్లు 8:18; యెహెజేక్లు 9:5; యెహెజేక్లు 9:10; యెహెజేక్లు 24:14; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20; విలాపవాకయ్ములు 2:21; జెకరాయ్ 11:6; మలాకీ 3:17; 

రోమీయులకు 8:32; రోమీయులకు 11:21; 2 పేతురు 2:4; 2 పేతురు 2:5; లేవీయకాండము 
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15:31; లేవీయకాండము 20:3; సంఖాయ్కాండము 14:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 13:8; యోబు 

16:13; కీరత్నలు 78:50; యెషయా 30:14; యిరిమ్యా 13:14; విలాపవాకయ్ములు 2:17; 

యెహెజేక్లు 5:7; యెహెజేక్లు 7:11; యెహెజేక్లు 8:3; యెహెజేక్లు 33:11; యెహెజేక్లు 43:8; 

రోమీయులకు 14:11; 1 కొరిందీయులకు 3:17;  

వచనము 15 

కావున నీ పోషణాధారము తీసివేసి, నీమీదికి నేను మహా కాష్మము రపిప్ంచి, నీవారు క్షయమగునటుల్గా 

వారిని క్షయపరచు మహాకాష్మమును పంపించి, కోపముచేతను కోర్ధముచేతను కఠినమైన 

గదిద్ంపులచేతను నేను నినున్ శికిష్ంపగా 

యెహెజేక్లు 5:2; యెహెజేక్లు 6:12; యిరిమ్యా 15:2; యిరిమ్యా 21:9; జెకరాయ్ 13:7-9; 

యెహెజేక్లు 5:2; యెహెజేక్లు 5:10; యెహెజేక్లు 6:8; యిరిమ్యా 9:16; జెకరాయ్ 7:14; 

యెహెజేక్లు 5:2; యెహెజేక్లు 12:14; లేవీయకాండము 26:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 

28:65; యిరిమ్యా 42:16; యిరిమ్యా 42:17; యిరిమ్యా 42:22; యిరిమ్యా 43:10; యిరిమ్యా 

43:11; యిరిమ్యా 44:27; ఆమోసు 9:4; 2 రాజులు 25:3; కీరత్నలు 92:9; యెషయా 26:15; 

యిరిమ్యా 13:24; యిరిమ్యా 14:12; యిరిమ్యా 15:9; యిరిమ్యా 16:4; యిరిమ్యా 21:6; 

యిరిమ్యా 24:9; యిరిమ్యా 24:10; యిరిమ్యా 29:17; యిరిమ్యా 38:2; యిరిమ్యా 40:11; 

యిరిమ్యా 49:32; యిరిమ్యా 49:36; యిరిమ్యా 49:37; యిరిమ్యా 51:2; విలాపవాకయ్ములు 

1:3; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 6:11; యెహెజేక్లు 7:15; యెహెజేక్లు 14:17; 

యెహెజేక్లు 14:19; యెహెజేక్లు 14:21; యెహెజేక్లు 17:21; యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 

22:15; యెహెజేక్లు 28:23; యెహెజేక్లు 33:27; యెహెజేక్లు 36:19; మీకా 6:14; జెకరాయ్ 

2:6; జెకరాయ్ 13:8;  

వచనము 16 

నీ చుటుట్నునన్ అనయ్ జనులకు నీవు నిందకును ఎగతాళికిని హెచచ్రికకును విసమ్యమునకును 

ఆసప్దముగా ఉందువు; యెహోవానగు నేనే ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను. 
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యెహెజేక్లు 6:12; యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 13:15; యెహెజేక్లు 20:8; యెహెజేక్లు 

20:21; యిరిమ్యా 25:12; విలాపవాకయ్ములు 4:11; విలాపవాకయ్ములు 4:22; దానియేలు 9:2; 

దానియేలు 11:36; యెహెజేక్లు 16:42; యెహెజేక్లు 16:63; యెహెజేక్లు 21:17; యెహెజేక్లు 

23:25; యెహెజేక్లు 24:13; యెషయా 1:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36; యెషయా 

1:24; జెకరాయ్ 6:8; యెహెజేక్లు 6:10; యెహెజేక్లు 36:5; యెహెజేక్లు 36:6; యెహెజేక్లు 

38:18; యెహెజేక్లు 38:19; యెషయా 9:7; యెషయా 59:17; లేవీయకాండము 26:28; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63; 2 రాజులు 19:31; ఎసేత్రు 7:10; యెషయా 22:25; యెషయా 

59:18; యిరిమ్యా 4:4; యిరిమ్యా 5:9; యిరిమ్యా 21:6; యిరిమ్యా 24:9; యిరిమ్యా 36:7; 

యిరిమ్యా 44:6; యిరిమ్యా 44:22; విలాపవాకయ్ములు 2:4; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 

6:9; యెహెజేక్లు 7:3; యెహెజేక్లు 12:15; యెహెజేక్లు 22:14; యెహెజేక్లు 24:8; 

యెహెజేక్లు 26:14; హోషేయ 10:10; నహూము 1:2;  

వచనము 17 

ఈ పర్కారము నేను నీమీదికి కాష్మమును దుషట్మృగములను పంపుదును, అవి నీకు పుతర్హీనత 

కలుగజేయును, తెగులును పార్ణహానియు నీకు కలుగును, మరియు నీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; 

యెహోవానగు నేనే యీలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 22:4; లేవీయకాండము 26:31; లేవీయకాండము 26:32; దివ్తీయోపదేశకాండము 

28:37; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:21; నెహెమాయ్ 2:17; కీరత్నలు 

74:3-10; కీరత్నలు 79:1-4; యెషయా 64:10; యెషయా 64:11; యిరిమ్యా 19:8; యిరిమ్యా 

24:9; యిరిమ్యా 24:10; యిరిమ్యా 42:18; విలాపవాకయ్ములు 1:4; విలాపవాకయ్ములు 1:8; 

విలాపవాకయ్ములు 2:15-17; విలాపవాకయ్ములు 5:18; మీకా 3:12; యెహెజేక్లు 5:8; కీరత్నలు 

89:41; యెషయా 24:1; యిరిమ్యా 2:15; యిరిమ్యా 23:40; యెహెజేక్లు 6:6; మారుక్ 

10:20;  
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వచనము 1 

యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24-28; 1 రాజులు 9:7; కీరత్నలు 79:4; యెషయా 26:9; యిరిమ్యా 

22:8; యిరిమ్యా 22:9; 1 కొరిందీయులకు 10:11; యెహెజేక్లు 25:17; యెషయా 66:15; 

యెషయా 66:16; నహూము 1:2; లేవీయకాండము 26:28; లేవీయకాండము 26:32; కీరత్నలు 

89:41; యెషయా 14:4; యెషయా 22:25; యిరిమ్యా 23:40; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 

11:9; యెహెజేక్లు 14:8; యెహెజేక్లు 22:4; యెహెజేక్లు 23:48; యెహెజేక్లు 25:11; 

యెహెజేక్లు 26:14; యెహెజేక్లు 30:19; యెహెజేక్లు 35:3; జెకరాయ్ 8:13; పర్కటన 6:8;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములతటుట్ చూచి వాటివిషయమై యీ మాటలు పర్కటించుము 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24; కీరత్నలు 7:13; కీరత్నలు 

91:5-7; విలాపవాకయ్ములు 3:12; యెహెజేక్లు 4:16; యెహెజేక్లు 14:13; లేవీయకాండము 

26:26; 2 రాజులు 6:25; యెషయా 3:1; కీరత్నలు 104:15; విలాపవాకయ్ములు 1:11; 

విలాపవాకయ్ములు 2:19;  

వచనము 3 

ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములారా, పర్భువైన యెహోవా మాట ఆలకించుడి; పరవ్తములతోను 

కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో 

నేను నిజముగా మీ మీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచి మీ ఉనన్త సథ్లములను నాశనము చేసెదను.  

యెహెజేక్లు 14:15; యెహెజేక్లు 14:21; యెహెజేక్లు 33:27; యెహెజేక్లు 34:25-28; 

నిరగ్మకాండము 23:29; లేవీయకాండము 26:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24; 2 రాజులు 

17:25; యిరిమ్యా 15:3; యెహెజేక్లు 5:12; యెహెజేక్లు 14:19; యెహెజేక్లు 38:22; 

యెహెజేక్లు 6:12; యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 23:47; యెహెజేక్లు 5:13; యెహెజేక్లు 

5:15; యెహెజేక్లు 17:21; యెహెజేక్లు 17:24; యెహెజేక్లు 21:32; యెహెజేక్లు 22:14; 
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యెహెజేక్లు 26:14; యెహెజేక్లు 30:12; యెహెజేక్లు 37:14; మతత్యి 24:35; 

లేవీయకాండము 26:6; లేవీయకాండము 26:25; యెషయా 22:25; యిరిమ్యా 13:1; యిరిమ్యా 

27:2; విలాపవాకయ్ములు 1:11; యెహెజేక్లు 14:17; హోషేయ 1:2; హోషేయ 12:10;  

వచనము 4 

మీ బలిపీఠములు పాడైపోవును, సూరయ్దేవతకు నిలిపిన సత్ంభములు ఛినాన్ భినన్ములవును, మీ 

బొమమ్ల యెదుట మీ జనులను నేను హతము చేసెదను. 

యిరిమ్యా 29:16;  

వచనము 5 

ఇశార్యేలీయుల కళేబరములను వారి బొమమ్లయెదుట పడవేసి, మీ యెముకలను మీ 

బలిపీఠములచుటుట్ పారవేయుదును. 

యెహెజేక్లు 4:7; యెహెజేక్లు 13:17; యెహెజేక్లు 20:46; యెహెజేక్లు 21:2; యెహెజేక్లు 

25:2; యెహెజేక్లు 38:2; యెహెజేక్లు 38:3; యెహెజేక్లు 19:9; యెహెజేక్లు 33:28; 

యెహెజేక్లు 34:14; యెహెజేక్లు 35:12; యెహెజేక్లు 37:22; యెహోషువ 11:21; మీకా 6:1; 

మీకా 6:2; యెహెజేక్లు 18:2; యెహెజేక్లు 28:21; యెహెజేక్లు 29:2; యెహెజేక్లు 35:2; 

యెహెజేక్లు 36:1; దానియేలు 8:17;  

వచనము 6 

నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ బలిపీఠములు విడువబడి పాడైపోవును, మీ 

విగర్హములు ఛినాన్ భినన్ములగును,సూరయ్ దేవతకు మీరు నిలిపిన సత్ంభములు పడగొటట్బడును, మీ 

పనులు నాశనమగును, మీ నివాస సథ్లములనిన్టిలో నునన్ మీ పటట్ణములు పాడైపోవును, మీ ఉనన్త 

సథ్లములు విడువబడును, 

యెహెజేక్లు 36:1-4; యెహెజేక్లు 36:8; యిరిమ్యా 22:29; మీకా 6:2; యిరిమ్యా 2:20; 

యిరిమ్యా 3:6; యిరిమ్యా 3:23; లేవీయకాండము 26:30; యెషయా 27:9; ఆదికాండము 
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6:17; నిరగ్మకాండము 14:17; లేవీయకాండము 26:25; యిరిమ్యా 17:3; యిరిమ్యా 23:39; 

యెహెజేక్లు 7:3; యెహెజేక్లు 18:2; యెహెజేక్లు 33:2; యెహెజేక్లు 34:11;  

వచనము 7 

మీ జనులు హతులై కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 6:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 14:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:4; యిరిమ్యా 43:13; 

యెహెజేక్లు 6:5; యెహెజేక్లు 6:13; లేవీయకాండము 26:30; 1 రాజులు 13:2; 2 రాజులు 

23:14; 2 రాజులు 23:16-20; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:5; యిరిమ్యా 8:1; యిరిమ్యా 8:2; 1 

సమూయేలు 5:4;  

వచనము 8 

అయినను మీరు ఆ యా దేశములలో చెదరిపోవునపుప్డు ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొను కొందరిని నేను 

మీలో శేషముగా అనయ్జనులమధయ్ ఉండనిచెచ్దను. 

కీరత్నలు 53:5; యిరిమ్యా 7:32; యిరిమ్యా 8:1; యెహెజేక్లు 6:4;  

వచనము 9 

మరియు ననున్ విసరిజ్ంచినవారి విశావ్స ఘాతకమైన వయ్భిచార మనసుస్ను, విగర్హముల ననుసరించిన 

వయ్భిచార దృషిట్ని నేను మారిచ్ నాతటుట్ తిరుగజేయగా, చెరపటట్బడినవారై శేషించినవారు 

అనయ్జనులమధయ్ ననున్ జాఞ్పకము చేసికొని, తామనుసరించిన హేయకృతయ్ములనిన్టినిబటిట్ తాము 

చేసిన దుషిర్క్యలను కనుగొని తముమ్ను తామే అసహియ్ంచుకొనుచు 

యెషయా 6:11; యిరిమ్యా 9:19; జెఫనాయ్ 3:7; యెహెజేక్లు 5:14; యెషయా 24:1-12; 

యెషయా 32:13; యెషయా 32:14; యెషయా 64:10; యిరిమ్యా 2:15; యిరిమ్యా 9:11; 

యిరిమ్యా 10:22; యిరిమ్యా 34:22; మీకా 3:12; జెఫనాయ్ 1:2-6; జెఫనాయ్ 1:18; జెఫనాయ్ 3:6; 

యెహెజేక్లు 16:39; లేవీయకాండము 26:30; యిరిమ్యా 17:3; హోషేయ 10:8; యెహెజేక్లు 

30:13; యెషయా 2:18; యెషయా 2:20; యెషయా 27:9; హోషేయ 10:2; మీకా 1:7; మీకా 

5:13; జెఫనాయ్ 1:3; జెఫనాయ్ 1:4; జెకరాయ్ 13:2; కీరత్నలు 115:8; యెషయా 1:31; హబకూక్కు 
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2:18; లేవీయకాండము 26:31; యెహెజేక్లు 6:4; యెహెజేక్లు 12:19; యెహెజేక్లు 23:48; 

యెహెజేక్లు 35:4;  

వచనము 10 

నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు; ఈ కీడు వారికి చేసెదనని నేను చెపిప్నమాట 

వయ్రథ్ము కాదు. 

యెహెజేక్లు 9:7; యిరిమ్యా 14:18; యిరిమ్యా 18:21; యిరిమ్యా 25:33; విలాపవాకయ్ములు 

2:20; విలాపవాకయ్ములు 2:21; విలాపవాకయ్ములు 4:9; యెహెజేక్లు 6:13; యెహెజేక్లు 7:4; 

యెహెజేక్లు 7:9; యెహెజేక్లు 11:10; యెహెజేక్లు 11:12; యెహెజేక్లు 12:15; యెహెజేక్లు 

13:9; యెహెజేక్లు 13:14; యెహెజేక్లు 13:21; యెహెజేక్లు 13:23; యెహెజేక్లు 14:8; 

యెహెజేక్లు 15:7; యెహెజేక్లు 20:38; యెహెజేక్లు 20:42; యెహెజేక్లు 20:44; యెహెజేక్లు 

23:49; యెహెజేక్లు 24:24; యెహెజేక్లు 24:27; యెహెజేక్లు 25:17; యెహెజేక్లు 26:6; 

యెహెజేక్లు 28:23; యెహెజేక్లు 30:26; యెహెజేక్లు 35:15; యెహెజేక్లు 38:23; 

నిరగ్మకాండము 7:5; నిరగ్మకాండము 14:4; నిరగ్మకాండము 14:18; 2 రాజులు 19:19; 

కీరత్నలు 83:17; కీరత్నలు 83:18; దానియేలు 4:35-37; దానియేలు 6:26; దానియేలు 6:27; 1 

రాజులు 20:13; యిరిమ్యా 16:21; యెహెజేక్లు 6:10; యెహెజేక్లు 12:19; యెహెజేక్లు 

16:62; యెహెజేక్లు 17:21; యెహెజేక్లు 20:26; యెహెజేక్లు 22:16; యెహెజేక్లు 32:15; 

యెహెజేక్లు 33:29; యెహెజేక్లు 35:4; యెహెజేక్లు 35:9; యెహెజేక్లు 35:12; యెహెజేక్లు 

37:6;  

వచనము 11 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీచేతులు చరిచి నేల తనిన్ ఇశార్యేలీయుల దుషట్మైన 

హేయకృతయ్ములనుబటిట్ అయోయ్ అని అంగలారుచ్ము; ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను తెగులుచేతను 

వారు కూలుదురు. 
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యెహెజేక్లు 5:2; యెహెజేక్లు 5:12; యెహెజేక్లు 12:16; యెహెజేక్లు 14:22; యెషయా 

6:13; యెషయా 27:7; యెషయా 27:8; యిరిమ్యా 30:11; యిరిమ్యా 44:14; యిరిమ్యా 

44:28; యిరిమ్యా 46:28; రోమీయులకు 9:27; రోమీయులకు 11:5; రోమీయులకు 11:6; 

ఎజార్ 9:8; ఎజార్ 9:14; ఎసేత్రు 3:8; యెషయా 1:9; యెషయా 24:13; యిరిమ్యా 13:24; 

యిరిమ్యా 29:18; యిరిమ్యా 31:7; యెహెజేక్లు 5:10; యెహెజేక్లు 7:16; 1 పేతురు 1:1;  

వచనము 12 

దూరముననునన్ వారు తెగులుచేత చతుత్రు, దగగ్ర నునన్వారు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, శేషించి 

ముటట్డివేయబడినవారు కాష్మముచేత చతుత్రు; ఈ పర్కారము నేను వారిమీద నా కోర్ధము 

తీరుచ్కొందును. 

లేవీయకాండము 26:40; లేవీయకాండము 26:41; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29-31; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:1-3; కీరత్నలు 137:1; యిరిమ్యా 51:50; దానియేలు 9:2; 

దానియేలు 9:3; జెకరాయ్ 10:9; యెహెజేక్లు 5:13; యెహెజేక్లు 16:43; కీరత్నలు 78:40; 

కీరత్నలు 78:40; యెషయా 7:13; యెషయా 43:24; యెషయా 63:10; యిరిమ్యా 3:6; 

యిరిమ్యా 3:13; ఆమోసు 2:13; యెహెజేక్లు 14:4-7; యెహెజేక్లు 20:7; యెహెజేక్లు 20:24; 

యెహెజేక్లు 20:28; యెహెజేక్లు 23:14-16; సంఖాయ్కాండము 15:39; 2 రాజులు 16:10; 2 

పేతురు 2:14; యెహెజేక్లు 7:16; యెహెజేక్లు 12:16; యెహెజేక్లు 16:63; యెహెజేక్లు 

20:43; యెహెజేక్లు 36:31; యెహెజేక్లు 36:32; లేవీయకాండము 26:39; యోబు 42:6; 

యెషయా 64:6; యిరిమ్యా 30:18; యిరిమ్యా 30:19; లేవీయకాండము 20:6; ఎజార్ 9:8; 

నెహెమాయ్ 1:2; యోబు 31:7; సామెతలు 13:5; యెషయా 59:13; యిరిమ్యా 17:5; యిరిమ్యా 

31:19; యెహెజేక్లు 14:3; యెహెజేక్లు 14:22; యెహెజేక్లు 23:30; దానియేలు 9:5; హోషేయ 

1:2; హోషేయ 5:15; మీకా 5:13;  

వచనము 13 
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తమ విగర్హముల మధయ్ను తాము కటిట్న బలిపీఠములచుటుట్ను ఎతత్యిన కొండలనిన్టిమీదను సకల 

పరవ్తముల నడికొపుప్లమీదను పచచ్ని చెటల్నిన్టి కిర్ందను, పుషిట్పారిన మసత్కి వృక్షములనిన్టికిర్ందను, 

తమ విగర్హములనిన్టికి పరిమళ ధూపమువేసిన చోటులనిన్టిలోను పడి వారి జనులు 

హతులైయుండు కాలమున నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 14:22; యెహెజేక్లు 14:23; యిరిమ్యా 5:12-14; యిరిమ్యా 

44:28; దానియేలు 9:12; జెకరాయ్ 1:6; యిరిమ్యా 10:18; యెహెజేక్లు 5:13; యెహెజేక్లు 

12:25; యెహెజేక్లు 17:21;  

వచనము 14 

నేను వారికి విరోధినై వారు నివసించు సథ్లములనిన్టిలో వారి దేశమును దిబాల్తు అరణయ్ము కంటె మరి 

నిరజ్నముగాను పాడుగాను చేయగా నేనే యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 21:14-17; సంఖాయ్కాండము 24:10; యెషయా 58:1; యిరిమ్యా 9:1; యిరిమ్యా 

9:10; యెహెజేక్లు 9:4; యిరిమ్యా 30:7; యోవేలు 1:15; ఆమోసు 5:16; పర్కటన 18:10; 

పర్కటన 18:16-19; యెహెజేక్లు 5:12; యెహెజేక్లు 14:21; యిరిమ్యా 15:2; యిరిమ్యా 

15:3; యిరిమ్యా 16:4; యిరిమ్యా 24:10; నిరగ్మకాండము 5:3; యిరిమ్యా 4:12; యిరిమ్యా 

38:2; యిరిమ్యా 42:22; యెహెజేక్లు 7:11; యెహెజేక్లు 7:12; యెహెజేక్లు 21:4; 

యెహెజేక్లు 21:6; యెహెజేక్లు 21:12; యెహెజేక్లు 25:6; యెహెజేక్లు 33:27; యెహెజేక్లు 

33:29;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 7	
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

దానియేలు 9:7; యెహెజేక్లు 5:13; యెషయా 40:2; విలాపవాకయ్ములు 4:11; విలాపవాకయ్ములు 

4:22; యెషయా 59:18; యిరిమ్యా 4:4; యిరిమ్యా 24:10; యిరిమ్యా 44:6; 

విలాపవాకయ్ములు 2:4; యెహెజేక్లు 5:12; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 7:3; యెహెజేక్లు 

7:8; యెహెజేక్లు 7:12; యెహెజేక్లు 14:21; నహూము 1:2;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, పర్కటింపుము; ఇశార్యేలీయుల దేశమునకు అంతము వచిచ్యునన్ది, నలుదికుక్ల 

దేశమునకు అంతము వచేచ్యునన్దని పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇపుప్డు నీకు 

అంతము వచేచ్యునన్ది. 

యెహెజేక్లు 6:4-7; యెషయా 37:20; యెషయా 37:36-38; యెహెజేక్లు 20:28; 1 రాజులు 

14:23; 2 రాజులు 16:4; యెషయా 1:29; యెషయా 57:5-7; యెషయా 65:3; యెషయా 

65:4; యెషయా 66:17; యిరిమ్యా 2:20; యిరిమ్యా 3:6; హోషేయ 4:13; లేవీయకాండము 

26:30; యిరిమ్యా 13:27; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 7:3; యెహెజేక్లు 18:6; యెహెజేక్లు 

20:41; యెహెజేక్లు 30:26; యెహెజేక్లు 37:6;  

వచనము 3 

నా కోపము నీమీద తెపిప్ంచు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు తీరుప్తీరిచ్, నీవు చేసిన సమసత్ హేయకృతయ్ముల 

ఫలము నీమీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 16:27; యెహెజేక్లు 20:33; యెహెజేక్లు 20:34; యెషయా 5:25; యెషయా 

9:12; యెషయా 9:17; యెషయా 9:21; యెషయా 10:4; యెషయా 26:11; సంఖాయ్కాండము 

33:46; యిరిమ్యా 48:22; 1 రాజులు 20:28; యెషయా 14:17; యిరిమ్యా 4:27; యిరిమ్యా 

18:16; యెహెజేక్లు 7:4; యెహెజేక్లు 12:15; యెహెజేక్లు 12:19; యెహెజేక్లు 15:8; 

యెహెజేక్లు 33:28; యెహెజేక్లు 35:3; యెహెజేక్లు 36:4; యెహెజేక్లు 36:34;  
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వచనము 4 

నీయెడల కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నుందును, నేను యెహోవానై యునాన్నని 

నీవెరుగునటుల్ నీ పర్వరత్న ఫలము నీవు అనుభవింపజేసెదను, నీ హేయ కృతయ్ములు నీమధయ్నే 

యుండనితుత్ను. 

యిరిమ్యా 2:1; పర్కటన 11:6;  

వచనము 5 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దురదృషట్ము వింతైన దురదృషట్ము సంభవించుచునన్ది, 

యెహెజేక్లు 12:22; యెహెజేక్లు 21:2; యెహెజేక్లు 40:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:7; 

యెహెజేక్లు 7:3; యెహెజేక్లు 7:5; యెహెజేక్లు 7:6; యెహెజేక్లు 11:13; ఆదికాండము 6:13; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20; యిరిమ్యా 5:31; యిరిమ్యా 51:13; విలాపవాకయ్ములు 1:9; 

విలాపవాకయ్ములు 4:18; ఆమోసు 8:2; ఆమోసు 8:10; మతత్యి 24:6; మతత్యి 24:13; మతత్యి 

24:14; 1 పేతురు 4:7; 1 రాజులు 14:14; యిరిమ్యా 12:4; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 

7:11; యెహెజేక్లు 12:23; యెహెజేక్లు 18:2; యెహెజేక్లు 20:17; యెహెజేక్లు 21:4; 

యెహెజేక్లు 21:7; యెహెజేక్లు 22:3; యెహెజేక్లు 39:8; హోషేయ 9:7; యోవేలు 1:15; 

ఆమోసు 7:8; మతత్యి 24:33; పర్కటన 7:1; పర్కటన 14:7;  

వచనము 6 

అంతము వచుచ్చునన్ది, అంతమే వచుచ్చునన్ది, అది నీ కొరకు కనిపెటుట్చునన్ది, ఇదిగో 

సమీపమాయెను. 

యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 7:9; యెహెజేక్లు 5:13; యెహెజేక్లు 6:3-7; యెహెజేక్లు 6:12; 

యెహెజేక్లు 6:13; యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 7:27; యెహెజేక్లు 11:10; యెహెజేక్లు 

11:11; యెహెజేక్లు 16:38; యెహెజేక్లు 18:30; యెహెజేక్లు 33:20; యెహెజేక్లు 

34:20-22; యెహెజేక్లు 36:19; పర్కటన 20:12; పర్కటన 20:13; 1 సమూయేలు 3:13; 

యెషయా 47:7; యెహెజేక్లు 7:6; యెహెజేక్లు 16:43; యెహెజేక్లు 22:31; 1 పేతురు 4:7;  
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వచనము 7 

దేశ నివాసులారా, మీమీదికి దురిద్నము వచుచ్చునన్ది, సమయము వచుచ్చునన్ది, దినము 

సమీపమాయెను, ఉతాస్హధవ్ని కాదు శర్మ ధవ్నియే పరవ్తములమీద వినబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 7:9; యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 8:18; యెహెజేక్లు 9:10; యెహెజేక్లు 

24:14; యిరిమ్యా 13:14; జెకరాయ్ 11:6; యెహెజేక్లు 11:21; యెహెజేక్లు 16:43; 

యెహెజేక్లు 23:31; యెహెజేక్లు 23:49; యిరిమ్యా 16:18; యిరిమ్యా 25:14; హోషేయ 9:7; 

హోషేయ 12:2; హెబీర్యులకు 10:30; యెహెజేక్లు 7:27; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 6:14; 

యెహెజేక్లు 12:20; ఆదికాండము 45:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20; కీరత్నలు 78:50; 

యెషయా 30:14; విలాపవాకయ్ములు 2:2; విలాపవాకయ్ములు 2:21; యెహెజేక్లు 7:8; 

యెహెజేక్లు 9:5; యెహెజేక్లు 12:15; యెహెజేక్లు 15:7; యెహెజేక్లు 16:59; యెహెజేక్లు 

23:35; యెహెజేక్లు 35:9; యెహెజేక్లు 37:6; 2 పేతురు 2:4;  

వచనము 8 

ఇంక కొంతసేపటికి నేను నా కోర్ధమును నీమీద కుమమ్రింతును, నీమీద నా కోపమును నెరవేరుచ్చు నీ 

పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు తీరుప్తీరిచ్, నీ సమసత్ హేయకృతయ్ముల ఫలము నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 5:9; 2 రాజులు 21:12; 2 రాజులు 21:13; దానియేలు 9:12; ఆమోసు 3:2; 

నహూము 1:9; మతత్యి 24:21; యెషయా 21:12; యిరిమ్యా 11:11; యిరిమ్యా 47:4; 

యిరిమ్యా 50:27; యెహెజేక్లు 7:2; యెహెజేక్లు 7:12; యెహెజేక్లు 12:23; యోవేలు 2:1; 

మతత్యి 24:14;  

వచనము 9 

యెహోవానగు నేనే నినున్ మొతుత్వాడనై యునాన్నని నీవెరుగునటుల్ నీయెడల కటాక్షముంచకయు 

కనికరము చూపకయు నుందును, నీ పర్వరత్న ఫలము నీవనుభవింపజేసెదను, నీ హేయకృతయ్ములు నీ 

మధయ్నుండనితుత్ను. 
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యెహెజేక్లు 7:2; యెహెజేక్లు 7:3; యిరిమ్యా 44:27; జెకరాయ్ 13:7; యెహెజేక్లు 7:10; 

యెహెజేక్లు 21:25; యెహెజేక్లు 39:8; 2 పేతురు 2:5; యిరిమ్యా 6:15; యిరిమ్యా 30:7; 

జెఫనాయ్ 1:14; 1 పేతురు 4:7; పర్కటన 14:7;  

వచనము 10 

ఇదిగో యిదే ఆ దినము, అది వచేచ్యునన్ది, ఆ దురిద్నము ఉదయించుచునన్ది, ఆ దండము 

పూచియునన్ది, ఆ గరవ్ము చిగిరించియునన్ది, బలాతాక్రము పుటిట్ దుషుట్లను దండించునదాయెను. 

ఆదికాండము 19:15; ఆదికాండము 19:24; యెషయా 17:14; ఆమోసు 4:13; యెహెజేక్లు 

7:12; యెహెజేక్లు 12:23-25; యెహెజేక్లు 12:28; యెషయా 13:22; జెఫనాయ్ 1:14-16; 1 

పేతురు 4:17; యెషయా 22:5; యిరిమ్యా 20:7; నాయ్యాధిపతులు 9:36; యెహెజేక్లు 7:10; 

యెహెజేక్లు 11:3; యెహెజేక్లు 30:3; జెఫనాయ్ 1:7;  

వచనము 11 

వారిలోనైనను వారి గుంపులోనైనను వారి ఆసిత్లోనైనను వారికునన్ పర్భావములోనైనను ఏమియు 

శేషింపదు. 

యెహెజేక్లు 9:8; యెహెజేక్లు 14:19; యెహెజేక్లు 20:8; యెహెజేక్లు 20:13; యెహెజేక్లు 

20:21; యెహెజేక్లు 20:33; యెహెజేక్లు 22:31; యెహెజేక్లు 30:15; యెహెజేక్లు 36:18; 2 

దినవృతాత్ంతములు 34:21; కీరత్నలు 79:6; యెషయా 42:25; యిరిమ్యా 7:20; 

విలాపవాకయ్ములు 2:4; విలాపవాకయ్ములు 4:11; దానియేలు 9:11; దానియేలు 9:27; హోషేయ 

5:10; నహూము 1:6; పర్కటన 14:10; పర్కటన 16:2-21; యెహెజేక్లు 6:12; యెహెజేక్లు 

7:3; యెహెజేక్లు 7:4; యిరిమ్యా 4:12; విలాపవాకయ్ములు 2:17; యెహెజేక్లు 5:13; 

యెహెజేక్లు 9:10; యెహెజేక్లు 16:43; యెహెజేక్లు 16:59; యెహెజేక్లు 18:30; యెహెజేక్లు 

21:31; యెహెజేక్లు 26:16; యెహెజేక్లు 36:19;  

వచనము 12 
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కాలము వచుచ్చునన్ది, దినము సమీపమాయెను, వారి సమూహమంతటిమీద ఉగర్త నిలిచియునన్ది 

గనుక కొనువారికి సంతోషముండ పనిలేదు, అముమ్వానికి దుఃఖముండ పనిలేదు. 

యెహెజేక్లు 7:4; యెషయా 9:13; మీకా 6:9; గలతీయులకు 6:7; పర్కటన 20:13; 

ఆదికాండము 45:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20; కీరత్నలు 78:50; యెషయా 9:9; 

యెషయా 30:14; యెషయా 42:25; యిరిమ్యా 4:12; యిరిమ్యా 5:9; యిరిమ్యా 13:14; 

యిరిమ్యా 21:7; విలాపవాకయ్ములు 2:2; విలాపవాకయ్ములు 2:17; విలాపవాకయ్ములు 2:21; 

విలాపవాకయ్ములు 3:43; యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 7:3; యెహెజేక్లు 

9:5; యెహెజేక్లు 9:10; యెహెజేక్లు 16:43; యెహెజేక్లు 16:59; యెహెజేక్లు 18:30; 

యెహెజేక్లు 22:31; యెహెజేక్లు 23:49; యెహెజేక్లు 24:14; యెహెజేక్లు 24:24; యెహెజేక్లు 

35:9; యెహెజేక్లు 37:6; 2 పేతురు 2:4;  

వచనము 13 

వారు బర్దికియునన్ను అముమ్వాడు అమిమ్నదానికి తిరిగిరాడు, ఈ దరశ్నము వారి సమూహమంతటికి 

చెందును, అది తపప్క జరుగును, వారందరు దోషులైరి గనుక తమ పార్ణము రకిష్ంచుకొనుటకు 

వారిలో ఎవరును ధైరయ్ము చేయరు.  

యెహెజేక్లు 7:6; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:3; యెహెజేక్లు 7:7; యెహెజేక్లు 19:14; యెహెజేక్లు 

21:10; యెహెజేక్లు 21:13; సంఖాయ్కాండము 17:8; యెషయా 10:5; సామెతలు 14:3; 

సామెతలు 16:18; యెషయా 28:1; దానియేలు 4:37; యాకోబు 4:6; యెషయా 21:12; 

యిరిమ్యా 1:11; యెహెజేక్లు 7:12; యెహెజేక్లు 12:23; యోవేలు 2:1; జెఫనాయ్ 1:7; మలాకీ 

4:1; మతత్యి 24:14; మారుక్ 13:29; కొలొసస్యులకు 1:28;  

వచనము 14 

వారు సరవ్సిదు ధ్లై బాకానాదము చేయుదురు గాని వారి సమూహమంతటిమీదికి నా ఉగర్త 

వచిచ్యునన్ది గనుక యుదధ్మునకు పూనుకొనువాడొకడును ఉండడు. 
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యెహెజేక్లు 7:23; యెషయా 5:7; యెషయా 9:4; యెషయా 14:29; యెషయా 59:6-8; 

యిరిమ్యా 6:7; ఆమోసు 3:10; ఆమోసు 6:3; మీకా 2:2; మీకా 3:3; మీకా 6:12; యాకోబు 

2:13; యెహెజేక్లు 7:2; యెహెజేక్లు 7:16; యెహెజేక్లు 5:4; యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 

6:11; జెఫనాయ్ 1:18; యెహెజేక్లు 24:16-24; కీరత్నలు 78:64; యిరిమ్యా 16:5; యిరిమ్యా 

16:6; యిరిమ్యా 22:18; యిరిమ్యా 25:33; యెహెజేక్లు 7:14;  

వచనము 15 

బయట ఖడగ్మునన్ది లోపట తెగులును కాష్మమును ఉనన్వి, బయటనునన్ వారు ఖడగ్ముచేత చతుత్రు, 

పటట్ణములోనునన్ వారిని కాష్మమును తెగులును మింగును. 

యెహెజేక్లు 7:5-7; యెహెజేక్లు 7:10; 1 కొరిందీయులకు 7:29-31; యాకోబు 5:8; యాకోబు 

5:9; యెషయా 24:1; యెషయా 24:2; యిరిమ్యా 32:7; యిరిమ్యా 32:8; యిరిమ్యా 32:24; 

యిరిమ్యా 32:25; యెహెజేక్లు 7:13; యెహెజేక్లు 7:14; యెహెజేక్లు 6:11; యెహెజేక్లు 

6:12; యెషయా 5:13; యెషయా 5:14; యోబు 20:18; యెషయా 21:12; యిరిమ్యా 47:4; 

యెహెజేక్లు 7:7; యెహెజేక్లు 30:3; యోవేలు 2:1; జెఫనాయ్ 1:14; యాకోబు 4:13;  

వచనము 16 

వారిలో ఎవరైనను తపిప్ంచుకొనినయెడల వారందరును లోయలోని గువవ్లవలె 

పరవ్తములమీదనుండి తమ దోషములనుబటిట్ మూలుగ్లిడుదురు. 

పర్సంగి 8:8; లేవీయకాండము 25:24-28; లేవీయకాండము 25:31; యెహెజేక్లు 13:22; 

యెహెజేక్లు 33:26; యెహెజేక్లు 33:27; యోబు 15:25; కీరత్నలు 52:7; యెషయా 24:2; 

యెహెజేక్లు 7:12;  

వచనము 17 

అందరి చేతులు సతుత్వ తపుప్ను, అందరి మోకాళుల్ నీళల్వలె తతత్రిలుల్ను. 
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యిరిమ్యా 4:5; యిరిమ్యా 6:1; యిరిమ్యా 51:27; యెహెజేక్లు 7:11; యెహెజేక్లు 7:12; 

యెషయా 24:1-7; యిరిమ్యా 6:11; యిరిమ్యా 7:20; యిరిమ్యా 12:12; సంఖాయ్కాండము 

10:9; హోషేయ 8:1;  

వచనము 18 

వారు గోనెపటట్ కటుట్కొందురు, వారికి ఘోరమైన భయము తగులును, అందరు సిగుగ్పడుదురు, 

అందరి తలలు బోడియగును. 

యెహెజేక్లు 5:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23-25; యిరిమ్యా 14:18; యిరిమ్యా 15:2; 

యిరిమ్యా 1 5 : 3 ; విలాపవాకయ్ములు 1 : 2 0 ; దివ్తీయోపదేశకాండము 2 8 : 4 5 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:25; 2 రాజులు 25:3; యిరిమ్యా 21:6; యిరిమ్యా 24:10; 

యిరిమ్యా 38:2; యిరిమ్యా 52:6;  

వచనము 19 

తమ వెండిని వీధులలో పారవేయుదురు, తమ బంగారమును నిషిదధ్మని యెంచుదురు, యెహోవా 

ఉగర్త దినమందు వారి వెండియేగాని బంగారమేగాని వారిని తపిప్ంచజాలదు, అది వారి దోషకిర్యలు 

విడువకుండ అభయ్ంతరమాయెను గనుక దానివలన వారు తమ ఆకలి తీరుచ్కొనజాలకపోదురు, తమ 

ఉదరమును పోషించుకొనజాలకపోదురు. 

యెహెజేక్లు 6:8; ఎజార్ 9:15; యెషయా 1:9; యెషయా 37:31; యిరిమ్యా 44:14; యిరిమ్యా 

44:28; యెహెజేక్లు 6:9; యెషయా 38:14; యెషయా 59:11; యెహెజేక్లు 36:31; సామెతలు 

5:11-14; యిరిమ్యా 31:9; యిరిమ్యా 31:18; యిరిమ్యా 31:19; యిరిమ్యా 50:4; యిరిమ్యా 

50:5; జెకరాయ్ 12:10-14; ఆదికాండము 8:9; లేవీయకాండము 14:22; లేవీయకాండము 

23:29; నెహెమాయ్ 1:2; పరమగీతము 2:14; యెషయా 4:2; యెషయా 24:13; యిరిమ్యా 

3:21; యిరిమ్యా 6:26; యిరిమ్యా 9:19; యెహెజేక్లు 7:11; యెహెజేక్లు 34:6; ఓబధాయ్ 

1:17; మతత్యి 5:4; మారుక్ 14:72; లూకా 6:21; లూకా 22:62; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:37; 2 కొరిందీయులకు 7:10; యాకోబు 4:9;  
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వచనము 20 

శృంగారమైన ఆ యాభరణమును వారు తమ గరవ్మునకు ఆధారముగా ఉపయోగించిరి, దానితో 

వారు హేయమైన దేవతల విగర్హములు చేసిరి గనుక నేను దానిని వారికి రోతగా చేసెదను, 

యెహెజేక్లు 21:7; యెషయా 13:7; యెషయా 13:8; యిరిమ్యా 6:24; హెబీర్యులకు 12:12; 

విలాపవాకయ్ములు 5:16; దానియేలు 5:6;  

వచనము 21 

వారు దాని అపవితర్పరచునటుల్ అనుయ్లచేతికి దోపుడు సొముమ్గాను దురామ్రుగ్లైన జనులకు లూటిగాను 

నేను దానిని అపప్గించెదను. 

యెషయా 3:24; యెషయా 15:2; యెషయా 15:3; యిరిమ్యా 48:37; ఆమోసు 8:10; 

ఆదికాండము 15:12; యోబు 21:6; కీరత్నలు 35:26; కీరత్నలు 55:4; కీరత్నలు 55:5; యిరిమ్యా 

3:25; పర్కటన 6:15-17; లేవీయకాండము 19:27; ఎజార్ 9:3; యిరిమ్యా 47:5; యిరిమ్యా 

51:51; విలాపవాకయ్ములు 2:10; యెహెజేక్లు 27:31; యోవేలు 1:13; ఓబధాయ్ 1:10; మీకా 

7:10;  

వచనము 22 

వారిని చూడకుండ నా ముఖమును నేను తిర్పుప్కొందును గనుక శతుర్వులు నా నిధిసాథ్నమును 

అపవితర్పరచుదురు, దొంగలు చొరబడి దానిని అపవితర్పరచుదురు. 

2 రాజులు 7:7; 2 రాజులు 7:8; 2 రాజులు 7:15; సామెతలు 11:4; యెషయా 2:20; యెషయా 

30:22; జెఫనాయ్ 1:18; మతత్యి 16:26; యోబు 20:12-23; కీరత్నలు 78:30; కీరత్నలు 78:31; 

పర్సంగి 5:10; యెషయా 55:2; లూకా 12:19; లూకా 12:20; యెహెజేక్లు 14:3; యెహెజేక్లు 

14:4; యెహెజేక్లు 14:7; యెహెజేక్లు 44:12; రోమీయులకు 11:9; యిరిమ్యా 9:23; 

విలాపవాకయ్ములు 4:1; యెహెజేక్లు 3:20; యెహెజేక్లు 16:17; జెఫనాయ్ 1:3; జెఫనాయ్ 1:13; 

రోమీయులకు 4:15;  

వచనము 23 
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దేశము రకత్ముతో నిండియునన్ది, పటట్ణము బలాతాక్రముతో నిండియునన్ది. సంకెళుల్ సిదధ్పరచుము. 

యెహెజేక్లు 24:21; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:1; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:2; 2 

దినవృతాత్ంతములు 2:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 3:1-17; ఎజార్ 3:12; కీరత్నలు 48:2; కీరత్నలు 

50:2; కీరత్నలు 87:2; కీరత్నలు 87:3; యెషయా 64:11; హగగ్యి 2:3; యెహెజేక్లు 5:11; 

యెహెజేక్లు 8:7-10; యెహెజేక్లు 8:15; యెహెజేక్లు 8:16; 2 రాజులు 21:4; 2 రాజులు 

21:7; 2 రాజులు 23:11; 2 రాజులు 23:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:4-7; 2 

దినవృతాత్ంతములు 36:14; యిరిమ్యా 7:30; యెహెజేక్లు 7:22; యెహెజేక్లు 9:7; యెహెజేక్లు 

24:21; యిరిమ్యా 7:14; విలాపవాకయ్ములు 1:10; విలాపవాకయ్ములు 2:1; విలాపవాకయ్ములు 

2:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:29; 1 దినవృతాత్ంతములు 

22:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 2:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 3:7; కీరత్నలు 79:1; కీరత్నలు 96:9; 

యెషయా 24:5; యిరిమ్యా 12:7; యిరిమ్యా 14:21; యిరిమ్యా 17:3; యిరిమ్యా 23:11; 

యిరిమ్యా 30:18; యిరిమ్యా 52:13; విలాపవాకయ్ములు 1:6; యెహెజేక్లు 8:3; యెహెజేక్లు 

8:6; యెహెజేక్లు 10:18; యెహెజేక్లు 11:18; యెహెజేక్లు 16:16; యెహెజేక్లు 23:38; 

యెహెజేక్లు 44:7; దానియేలు 11:31; జెఫనాయ్ 3:11; జెకరాయ్ 11:10; మతత్యి 24:2; మారుక్ 

13:1; లూకా 21:6;  

వచనము 24 

బలాఢుయ్ల యతిశయము ఆగిపోవునటుల్ను వారి పరిశుదధ్సథ్లములు అపవితర్ములగునటుల్ను 

అనయ్జనులలో దుషుట్లను నేను రపిప్ంచెదను; ఆ దుషుట్లు వారి యిండల్ను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

2 రాజులు 24:13; 2 రాజులు 25:9; 2 రాజులు 25:13-16; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:18; 2 

దినవృతాత్ంతములు 36:19; కీరత్నలు 74:2-8; కీరత్నలు 79:1; యిరిమ్యా 52:13-23; యెషయా 

64:11; యిరిమ్యా 12:7; యిరిమ్యా 19:13; యిరిమ్యా 51:51; విలాపవాకయ్ములు 2:7; 

విలాపవాకయ్ములు 5:2; దానియేలు 11:31; జెఫనాయ్ 1:13;  

వచనము 25 
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సమూలధవ్ంసము వచేచ్యునన్ది, జనులు సమాధానము కొరకు విచారించుచునాన్రుగాని అది వారికి 

దొరకదు. 

కీరత్నలు 10:11; కీరత్నలు 35:22; కీరత్నలు 74:10; కీరత్నలు 74:11; కీరత్నలు 74:18-23; 

యిరిమ్యా 18:17; యిరిమ్యా 19:13; యిరిమ్యా 51:51; విలాపవాకయ్ములు 1:10; 

విలాపవాకయ్ములు 2:7; యెహెజేక్లు 7:20; యెహెజేక్లు 16:39; 1 కొరిందీయులకు 3:17;  

వచనము 26 

నాశనము వెంబడి నాశనము కలుగుచునన్ది, సమాచారము వెంబడి సమాచారము వచుచ్చునన్ది; 

వారు పర్వకత్యొదద్ దరశ్నముకొరకు విచారణ చేయుదురుగాని యాజకులు ధరమ్శాసత్రజాఞ్నులు 

కాకపోయిరి, పెదద్లు ఆలోచన చేయకయే యునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 19:3-6; యిరిమ్యా 27:2; యిరిమ్యా 40:1; విలాపవాకయ్ములు 3:7; నహూము 

3:10; యెహెజేక్లు 9:9; యెహెజేక్లు 11:6; యెహెజేక్లు 22:3-6; యెహెజేక్లు 22:9; 

యెహెజేక్లు 22:13; యెహెజేక్లు 22:27; 2 రాజులు 21:16; 2 రాజులు 24:4; యెషయా 

1:15; యెషయా 59:3; యెషయా 59:7; యిరిమ్యా 2:34; యిరిమ్యా 7:6; యిరిమ్యా 22:17; 

హోషేయ 4:2; మీకా 2:2; మీకా 7:2; జెఫనాయ్ 3:3; జెఫనాయ్ 3:4; కీరత్నలు 106:38; యెషయా 

59:6; యెషయా 59:12; యిరిమ్యా 6:7; విలాపవాకయ్ములు 1:17; యెహెజేక్లు 7:11; 

యెహెజేక్లు 8:17; యెహెజేక్లు 12:19; యెహెజేక్లు 18:7;  

వచనము 27 

రాజు వాయ్కులపడుచునాన్డు, అధికారులు భీతినొందుచునాన్రు, సామానయ్ జనులు వణకుచునాన్రు; 

నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ వారి పర్వరత్నఫలము నేను వారిమీదికి 

రపిప్ంపబోవుచునాన్ను, వారు చేసిన దోషములనుబటిట్ వారికి తీరుప్ తీరచ్బోవుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 21:31; యెహెజేక్లు 28:7; కీరత్నలు 106:41; యిరిమ్యా 4:7; యిరిమ్యా 12:12; 

హబకూక్కు 1:6-10; యిరిమ్యా 6:12; విలాపవాకయ్ములు 5:2; యెహెజేక్లు 33:28; యెషయా 

5:14; యెహెజేక్లు 21:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:19; కీరత్నలు 83:12; ఆదికాండము 47:26; 
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లేవీయకాండము 26:19; విలాపవాకయ్ములు 1:17; విలాపవాకయ్ములు 2:7; యెహెజేక్లు 22:16; 

దానియేలు 4:17; మతత్యి 24:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:23;  
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వచనము 1 

ఆరవ సంవతస్రము ఆరవ నెల అయిదవ దినమున నేను నా యింట కూరుచ్నియుండగాను యూదా 

పెదద్లు నా యెదుట కూరుచ్ండియుండగాను పర్భువైన యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచెచ్ను. 

యెషయా 57:21; యెషయా 59:8-12; యిరిమ్యా 8:15; యిరిమ్యా 8:16; విలాపవాకయ్ములు 

4:17; విలాపవాకయ్ములు 4:18; మీకా 1:12; యిరిమ్యా 4:20; యిరిమ్యా 49:14;  

వచనము 2 

అంతట నేను చూడగా అగిన్ని పోలిన ఆకారము నాకు కనబడెను, నడుము మొదలుకొని దిగువకు 

అగిన్మయమైనటుట్గాను, నడుము మొదలుకొని పైకి తేజోమయమైనటుట్గాను, కరుగుచునన్ 

అపరంజియైనటుట్గాను ఆయన నాకు కనబడెను. 

లేవీయకాండము 26:18; లేవీయకాండము 26:21; లేవీయకాండము 26:24; లేవీయకాండము 

26:28; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23; యిరిమ్యా 4:20; యెహెజేక్లు 14:1; యెహెజేక్లు 

20:1-3; యెహెజేక్లు 33:31; యిరిమ్యా 21:2; యిరిమ్యా 37:17; యిరిమ్యా 38:14-28; 

కీరత్నలు 74:9; విలాపవాకయ్ములు 2:9; ఆమోసు 8:11; ఆమోసు 8:12; మీకా 3:6; యెహెజేక్లు 

8:1; యెహెజేక్లు 14:1; యెహెజేక్లు 20:1; యిరిమ్యా 18:18; కీరత్నలు 42:7; యెషయా 

19:11; యిరిమ్యా 8:9; యిరిమ్యా 49:14; యెహెజేక్లు 21:7;  

వచనము 3 

మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల 

మధయ్కు ననెన్తిత్, నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ 

ఆవరణ దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో ననున్ దించెను. 

యెహెజేక్లు 12:10-22; యెహెజేక్లు 17:15-21; యెహెజేక్లు 21:25; యిరిమ్యా 52:8-11; 

యెహెజేక్లు 7:4-8; యెహెజేక్లు 18:30; యెషయా 3:11; రోమీయులకు 2:5-10; మతత్యి 7:2; 

యాకోబు 2:13; యెహెజేక్లు 7:4; 1 రాజులు 20:28; కీరత్నలు 9:16; యోవేలు 3:17; 2 
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రాజులు 25:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 17:1; కీరత్నలు 62:12; యెషయా 9:9; యెహెజేక్లు 7:3; 

యెహెజేక్లు 24:24; యెహెజేక్లు 33:29; మతత్యి 16:27;  

వచనము 4 

అంతట లోయలో నాకు కనబడిన దరశ్నరూపముగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము అచచ్ట 

కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:2; యెహెజేక్లు 20:1; యెహెజేక్లు 24:1; యెహెజేక్లు 26:1; యెహెజేక్లు 29:1; 

యెహెజేక్లు 29:17; యెహెజేక్లు 31:1; యెహెజేక్లు 32:17; యెహెజేక్లు 40:1; యెహెజేక్లు 

14:1; యెహెజేక్లు 14:4; యెహెజేక్లు 20:1; యెహెజేక్లు 33:31; మలాకీ 2:7; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 20:33; యెహెజేక్లు 1:3; యెహెజేక్లు 3:12; యెహెజేక్లు 3:14; యెహెజేక్లు 

3:22; యెహెజేక్లు 37:1; 2 రాజులు 3:15; 2 రాజులు 6:32; యెహెజేక్లు 7:26; యెహెజేక్లు 

11:5; యెహెజేక్లు 14:20; యెహెజేక్లు 23:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10; 2 

కొరిందీయులకు 12:2;  

వచనము 5 

నరపుతుర్డా, ఉతత్రపువైపు తేరి చూడుమని యెహోవా నాకు సెలవియయ్గా నేను ఉతత్రపువైపు తేరి 

చూచితిని; ఉతత్రపువైపున బలిపీఠపు గుమమ్ము లోపల రోషము పుటిట్ంచు ఈ విగర్హము కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:4; యెహెజేక్లు 1:26; యెహెజేక్లు 1:27; దానియేలు 7:9; దానియేలు 7:10; 

పర్కటన 1:14; పర్కటన 1:15; ఫిలిపీప్యులకు 2:6;  

వచనము 6 

అంతట ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, వారు చేయుదానిని నీవు చూచుచునాన్వు 

గదా; నా పరిశుదధ్సథ్లమును నేను విడిచిపోవునటుల్గా ఇశార్యేలీయులు ఇకక్డ చేయు అతయ్ధికమైన 

హేయకృతయ్ములు చూచితివా? యీతటుట్ తిరిగినయెడల వీటికంటె మరి యధికమైన హేయకిర్యలు 

చూచెదవు. 
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యెహెజేక్లు 2:9; దానియేలు 5:5; దానియేలు 10:10; దానియేలు 10:18; యెహెజేక్లు 3:14; 

యెహెజేక్లు 11:1; యెహెజేక్లు 11:24; యెహెజేక్లు 40:2; 1 రాజులు 18:12; 2 రాజులు 

2:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39; 2 కొరిందీయులకు 12:2-4; పర్కటన 1:10-20; పర్కటన 

4:2-11; యెహెజేక్లు 8:5; 2 రాజులు 16:14; యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 7:20; 2 

రాజులు 21:7; యిరిమ్యా 7:30; యిరిమ్యా 32:34; నిరగ్మకాండము 20:5; నిరగ్మకాండము 

34:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:24; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 

6:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21; యెహోషువ 24:19; 

కీరత్నలు 78:58; 1 కొరిందీయులకు 10:21; 1 కొరిందీయులకు 10:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 

29:20; 1 రాజులు 14:9; 1 రాజులు 22:53; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:5; యెహెజేక్లు 1:1; 

యెహెజేక్లు 1:8; యెహెజేక్లు 3:12; యెహెజేక్లు 37:1; యెహెజేక్లు 43:5; యెహెజేక్లు 43:8; 

జెఫనాయ్ 1:18; మతత్యి 4:1; పర్కటన 17:3; పర్కటన 21:10;  

వచనము 7 

అపుప్డు ఆవరణదావ్రముదగగ్ర ననున్ ఆయన దింపగా గోడలోనునన్ సందు ఒకటి నాకు కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:26-28; యెహెజేక్లు 3:22; యెహెజేక్లు 3:23; యెహెజేక్లు 9:3; యెహెజేక్లు 

10:1-4; యెహెజేక్లు 11:22; యెహెజేక్లు 11:23; యెహెజేక్లు 43:2-4; నిరగ్మకాండము 

25:22; నిరగ్మకాండము 40:34; నిరగ్మకాండము 40:35; 2 కొరిందీయులకు 3:18; 2 

కొరిందీయులకు 4:4-6; హెబీర్యులకు 1:3; యెషయా 3:8; యిరిమ్యా 3:2; యెహెజేక్లు 1:28; 

యెహెజేక్లు 43:3;  

వచనము 8 

నరపుతుర్డా, ఆ గోడకు కనన్ము తర్వువ్మని ఆయన నాకు సెలవియయ్గా నేను గోడకు కనన్ము 

తర్వివ్నంతలో దావ్రమొకటి కనబడెను. 

యిరిమ్యా 3:2; జెకరాయ్ 5:5-11; యెహెజేక్లు 8:3; కీరత్నలు 48:2; లేవీయకాండము 1:11; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:14; యిరిమ్యా 7:30; యిరిమ్యా 
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23:11; యిరిమ్యా 32:34; యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 9:6; యెహెజేక్లు 23:38; 

యెహెజేక్లు 40:45;  

వచనము 9 

నీవు లోపలికి చొచిచ్, యికక్డ వారెటిట్ హేయకృతయ్ములు చేయుచునాన్రో చూడుమని ఆయన నాకు 

సెలవియయ్గా 

యెహెజేక్లు 8:12; యెహెజేక్లు 8:17; యిరిమ్యా 3:6; యిరిమ్యా 7:17; యెహెజేక్లు 8:9; 

యెహెజేక్లు 8:17; యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 7:20-22; యెహెజేక్లు 23:38; యెహెజేక్లు 

23:39; 2 రాజులు 23:4-6; సామెతలు 5:14; యిరిమ్యా 7:30; యిరిమ్యా 23:11; యిరిమ్యా 

32:34; యెహెజేక్లు 10:19; యెహెజేక్లు 11:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16-18; 2 

దినవృతాత్ంతములు 36:14-17; కీరత్నలు 78:60; యిరిమ్యా 26:6; విలాపవాకయ్ములు 2:6; 

విలాపవాకయ్ములు 2:7; యెహెజేక్లు 8:11; యెహెజేక్లు 8:14; యెహెజేక్లు 8:16; యెషయా 

26:21; యెషయా 55:6; యిరిమ్యా 11:18; యెహెజేక్లు 8:13; యెహెజేక్లు 8:15; యెహెజేక్లు 

10:15; యెహెజేక్లు 14:23; యెహెజేక్లు 18:12; యెహెజేక్లు 33:29; హోషేయ 5:15; 

ఆమోసు 8:2; మతత్యి 24:1; మారుక్ 13:1;  

వచనము 10 

నేను లోపలికిపోయి చూచితిని; అపుప్డు పార్కెడి సకల జంతువుల ఆకారములును హేయమైన 

మృగముల ఆకారములును, అనగా ఇశార్యేలీయుల దేవతల విగర్హములనిన్యు గోడమీద చుటుట్ను 

వార్యబడియునన్టుట్ కనబడెను. 

1 రాజులు 7:12; 2 రాజులు 21:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15; 2 దినవృతాత్ంతములు 

33:5; యెహెజేక్లు 7:20; యెహెజేక్లు 8:12; యెహెజేక్లు 40:14; పర్కటన 14:1;  

వచనము 11 
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మరియు ఒకొక్కడు తనచేతిలో ధూపారిత్ పటుట్కొని ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు డెబబ్దిమందియు, 

వారిమధయ్ను షాఫాను కుమారుడైన యజనాయ్యు, ఆ యాకారములకు ఎదురుగా నిలిచియుండగా, 

చికక్ని మేఘమువలె ధూపవాసన ఎకుక్చుండెను. 

యోబు 34:22; యెషయా 29:15; యిరిమ్యా 2:34; యిరిమ్యా 23:24; ఆమోసు 9:2; ఆమోసు 

9:3; యెషయా 57:8; యెషయా 59:12; యెహెజేక్లు 8:12;  

వచనము 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 20:8; ఆదికాండము 6:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:5; యిరిమ్యా 1:16; 

యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 8:15; యెహెజేక్లు 16:2; యెహెజేక్లు 22:2; మారుక్ 11:11; 

రోమీయులకు 4:2;  

వచనము 13 

మరియు ఆయన నీవు ఈతటుట్ తిరుగుము, వీటిని మించిన అతి హేయకృతయ్ములు వారు చేయుట 

చూతువని నాతో చెపిప్ 

నిరగ్మకాండము 20:4; లేవీయకాండము 11:10-12; లేవీయకాండము 11:29-31; 

లేవీయకాండము 11:42-44; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 14:3; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 14:8; యెషయా 57:6-10; యిరిమ్యా 

2:26; యిరిమ్యా 2:27; యిరిమ్యా 3:9; యిరిమ్యా 16:18; రోమీయులకు 1:23; 2 

దినవృతాత్ంతములు 15:8; యిరిమ్యా 44:4; యెహెజేక్లు 11:12; యెహెజేక్లు 16:26; 

యెహెజేక్లు 23:14; పర్కటన 13:14;  

వచనము 14 

Page  of 70 513



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

యెహోవా మందిరపు ఉతత్ర దావ్రము దగగ్ర ననున్ దింపగా, అకక్డ సతరీలు కూరుచ్ండి తమూమ్జు 

దేవతనుగూరిచ్ యేడుచ్ట చూచితిని. 

నిరగ్మకాండము 24:1; నిరగ్మకాండము 24:9; సంఖాయ్కాండము 11:16; సంఖాయ్కాండము 

11:25; యిరిమ్యా 5:5; యిరిమ్యా 19:1; దానియేలు 9:8; 2 రాజులు 22:3; 2 రాజులు 22:8; 

2 రాజులు 22:12; 2 రాజులు 22:14; 2 రాజులు 25:22; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:20; 

యిరిమ్యా 26:24; యిరిమ్యా 29:3; యిరిమ్యా 36:10; సంఖాయ్కాండము 16:17; 

సంఖాయ్కాండము 16:35; 2 దినవృతాత్ంతములు 26:16; 2 దినవృతాత్ంతములు 26:19; 

యిరిమ్యా 7:9; 2 రాజులు 22:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:8; యిరిమ్యా 23:11; యిరిమ్యా 

42:1; యిరిమ్యా 52:27; యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 8:12; యెహెజేక్లు 9:6;  

వచనము 15 

అపుప్డాయన నరపుతుర్డా, యిది చూచితివి గాని నీవు తిరిగి చూచినయెడల వీటిని మించిన 

హేయకృతయ్ములు చూతువని నాతో చెపిప్ 

యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 8:15; యెహెజేక్లు 8:17; యెహెజేక్లు 8:11; యెహెజేక్లు 14:1; 

యెహెజేక్లు 20:1; ఎఫెసీయులకు 5:12; యెహెజేక్లు 8:7; యెహెజేక్లు 8:8; యోబు 

24:13-17; యోహాను 3:19; యోహాను 3:20; యెహెజేక్లు 9:9; యోబు 22:12; యోబు 

22:13; కీరత్నలు 73:11; కీరత్నలు 94:7-10; యెషయా 29:15; ఆదికాండము 6:5; 2 రాజులు 

17:9; యోబు 24:15; కీరత్నలు 10:11; కీరత్నలు 64:5; కీరత్నలు 86:14; కీరత్నలు 90:8; 

యెషయా 3:2; యెషయా 3:8; యెషయా 28:15; యెషయా 44:13; యెషయా 47:10; 

యిరిమ్యా 16:17; యిరిమ్యా 19:1; యిరిమ్యా 23:24; యెహెజేక్లు 21:14; ఆమోసు 8:2; 

జెఫనాయ్ 1:12; మలాకీ 2:17;  

వచనము 16 

యెహోవా మందిరపు లోపలి ఆవరణములో ననున్ దింపగా, అకక్డ యెహోవా ఆలయ దావ్రము 

దగగ్రనునన్ ముఖమంటపమునకును బలిపీఠమునకును మధయ్ను ఇంచుమించు ఇరువది 
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యయిదుగురు మనుషుయ్లు కనబడిరి. వారి వీపులు యెహోవా ఆలయము తటుట్ను వారి ముఖములు 

తూరుప్తటుట్ను తిరిగియుండెను; వారు తూరుప్ననునన్ సూరుయ్నికి నమసాక్రము చేయుచుండిరి. 

యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 8:15; యిరిమ్యా 9:3; 2 తిమోతి 3:13;  

వచనము 17 

అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నీవు చూచితివే; యూదావారు ఇకక్డ ఇటిట్ హేయ 

కృతయ్ములు జరిగించుట చాలదా? వారు దేశమును బలాతాక్రముతో నింపుచు నాకు కోపము 

పుటిట్ంచుదురు, తీగె ముకుక్నకు పెటుట్చు మరి ఎకుక్వగా నాకు కోపము పుటిట్ంచుదురు. 

యెహెజేక్లు 44:4; యెహెజేక్లు 46:9; 2 రాజులు 23:7; యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 11:12; 

యెహెజేక్లు 16:26;  

వచనము 18 

కాబటిట్ కటాక్షము లేకయు కనికరము చూపకయు నేను నా కోర్ధమునగుపరచి, వారు నా చెవులలో 

ఎంత బిగగ్రగా మొఱఱ్పెటిట్నను నేను ఆలకింపకుందును. 

యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 8:12; 2 తిమోతి 3:13; యెహెజేక్లు 8:9; యెహెజేక్లు 8:13; 

కీరత్నలు 8:4; యెహెజేక్లు 7:20;  
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వచనము 1 

మరియు నేను చెవులార వినునటుల్ ఆయన గటిట్గా ఈ మాటలు పర్కటించెను ఒకొక్కడు తాను హతము 

చేయు ఆయుధమును చేతపటుట్కొని పటట్ణపు కావలి వారందరును ఇకక్డికి రండి అనెను. 

యెహెజేక్లు 10:3; యెహెజేక్లు 40:28; యెహెజేక్లు 43:5; యెహెజేక్లు 45:19; 2 రాజులు 

16:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:7; యోవేలు 2:17; యెహెజేక్లు 11:1; యెహెజేక్లు 23:35; 1 

రాజులు 8:29; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:6; యిరిమ్యా 2:27; యిరిమ్యా 32:33; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19; దివ్తీయోపదేశకాండము 17:3; 2 రాజులు 23:5; 2 రాజులు 

23:11; యోబు 31:26-28; యిరిమ్యా 44:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:42; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 7:43; 2 రాజులు 11:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 8:12; యిరిమ్యా 8:2; యిరిమ్యా 

23:11; యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 7:20; యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 9:6; యెహెజేక్లు 

10:19; యెహెజేక్లు 11:12; యెహెజేక్లు 14:6; యెహెజేక్లు 40:6; యెహెజేక్లు 43:17;  

వచనము 2 

అంతలో ఒకొక్కడు తాను హతముచేయు ఆయుధమును చేతపటుట్కొని, ఉతత్ర దికుక్ననునన్ పై గవిని 

మారగ్ముగా ఆరుగురు మనుషుయ్లు వచుచ్చుండిరి. వారి మధయ్ ఒకడు, అవిసెనారబటట్ ధరించుకొని 

నడుమునకు లేఖకుని సిరాబుడిడ్ కటుట్కొనియుండెను; వారు ఆలయమున పర్వేశించి యితత్డి 

బలిపీఠమునొదద్ నిలిచిరి.  

యెహెజేక్లు 7:23; యెహెజేక్లు 9:9; యెహెజేక్లు 11:6; ఆదికాండము 6:13; 2 రాజులు 

21:16; 2 రాజులు 24:4; యిరిమ్యా 6:7; యిరిమ్యా 19:4; యిరిమ్యా 20:8; ఆమోసు 3:10; 

ఆమోసు 6:3; మీకా 2:2; మీకా 6:12; జెఫనాయ్ 1:9; ఆదికాండము 6:11; 1 రాజులు 14:9; 1 

రాజులు 16:31; 2 రాజులు 3:18; 2 రాజులు 23:19; యోబు 41:10; పర్సంగి 7:17; యెషయా 

1:15; యెషయా 3:8; యెషయా 65:3; యిరిమ్యా 7:19; యిరిమ్యా 44:3; యిరిమ్యా 51:5; 

విలాపవాకయ్ములు 1:5; యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 8:12; యెహెజేక్లు 16:20; యెహెజేక్లు 
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16:47; యెహెజేక్లు 18:12; యెహెజేక్లు 24:8; యెహెజేక్లు 28:16; యెహెజేక్లు 47:6; 

ఆమోసు 8:2; మీకా 6:16;  

వచనము 3 

ఇశార్యేలీయుల దేవుని మహిమ తానునన్ కెరూబుపైనుండి దిగి మందిరపు గడప దగగ్రకువచిచ్ నిలిచి, 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొని లేఖకుని సిరాబుడిడ్ నడుమునకు కటుట్కొనిన వానిని పిలువగా 

యెహెజేక్లు 5:11-13; యెహెజేక్లు 7:4-9; యెహెజేక్లు 9:5; యెహెజేక్లు 9:10; యెహెజేక్లు 

16:42; యెహెజేక్లు 24:13; నహూము 1:2; నాయ్యాధిపతులు 10:13; నాయ్యాధిపతులు 

10:14; సామెతలు 1:28; యెషయా 1:15; యెషయా 59:2; యిరిమ్యా 11:11; యిరిమ్యా 

14:12; మీకా 3:4; జెకరాయ్ 7:13; లూకా 13:25; లేవీయకాండము 26:28; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20; 2 రాజులు 23:19; యోబు 27:9; యోబు 41:10; కీరత్నలు 

18:41; కీరత్నలు 78:50; సామెతలు 1:24; యెషయా 3:8; యెషయా 30:14; యెషయా 65:3; 

యిరిమ్యా 4:4; యిరిమ్యా 7:19; యిరిమ్యా 13:14; యిరిమ్యా 21:7; యిరిమ్యా 23:39; 

యిరిమ్యా 36:7; యిరిమ్యా 44:3; యిరిమ్యా 44:6; విలాపవాకయ్ములు 1:5; విలాపవాకయ్ములు 

2:2; విలాపవాకయ్ములు 2:17; విలాపవాకయ్ములు 2:21; విలాపవాకయ్ములు 3:43; యెహెజేక్లు 

20:17; యెహెజేక్లు 20:33; యెహెజేక్లు 24:8; యెహెజేక్లు 24:14; హోషేయ 2:4; హోషేయ 

5:6; మీకా 6:16; జెకరాయ్ 11:6; యోహాను 9:31;  

వచనము 4 

యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో జరిగిన 

హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు వేయుమని 

వారి కాజాఞ్పించి 

యెహెజేక్లు 43:6; యెహెజేక్లు 43:7; యెషయా 6:8; ఆమోసు 3:7; ఆమోసు 3:8; పర్కటన 

1:10; పర్కటన 1:11; పర్కటన 14:7; నిరగ్మకాండము 12:23; 2 రాజులు 10:24; 1 
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దినవృతాత్ంతములు 21:15; యెషయా 10:6; యెషయా 10:7; యిరిమ్యా 22:7; యెహెజేక్లు 

43:3;  

వచనము 5 

నేను వినుచుండగా వారికీలాగు సెలవిచెచ్ను మీరు పటట్ణములో వాని వెంటపోయి నా పరిశుదధ్ సథ్లము 

దగగ్ర మొదలుపెటిట్, కటాక్షమైనను కనికరమైనను లేకుండ అందరిని హతము చేయుడి. 

యిరిమ్యా 1:15; యిరిమ్యా 5:15-17; యిరిమ్యా 8:16; యిరిమ్యా 8:17; యిరిమ్యా 25:9; 2 

రాజులు 15:35; 2 దినవృతాత్ంతములు 27:3; యిరిమ్యా 26:10; యెహెజేక్లు 10:2; 

యెహెజేక్లు 10:6; యెహెజేక్లు 10:7; లేవీయకాండము 16:4; పర్కటన 15:6; నిరగ్మకాండము 

27:1-7; నిరగ్మకాండము 40:29; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:1; దానియేలు 10:5; దానియేలు 

12:6; ఆమోసు 9:1;  

వచనము 6 

అందరు నశించునటుల్ ఎవరిని విడిచిపెటట్క, పెదద్వారిని చినన్వారిని కనయ్కలను పిలల్లను సతరీలను 

చంపవలెను గాని, ఆ గురుతు ఎవరికుండునో వారిని ముటట్కూడదు. వారు మందిరము ముందరనునన్ 

పెదద్లను హతముచేయ మొదలుపెటట్గా 

యెహెజేక్లు 3:23; యెహెజేక్లు 8:4; యెహెజేక్లు 10:4; యెహెజేక్లు 11:22; యెహెజేక్లు 

11:23; యెహెజేక్లు 43:2-4; 2 సమూయేలు 22:11; కీరత్నలు 51:17; యెషయా 26:21; 

యెహెజేక్లు 3:12; యెహెజేక్లు 10:2; యెహెజేక్లు 10:3; యెహెజేక్లు 43:3;  

వచనము 7 

ఆయన మందిరమును అపవితర్పరచుడి, ఆవరణములను హతమైనవారితో నింపుడి, మొదలుపెటుట్డి 

అని సెలవిచెచ్ను గనుక వారు బయలుదేరి పటట్ణములోని వారిని హతము చేయసాగిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:7; నిరగ్మకాండము 12:13; మలాకీ 3:16; 2 కొరిందీయులకు 1:22; 

ఎఫెసీయులకు 4:30; 2 తిమోతి 2:19; పర్కటన 7:2; పర్కటన 7:3; పర్కటన 9:4; పర్కటన 13:6; 

పర్కటన 13:7; పర్కటన 14:1; పర్కటన 20:4; యెహెజేక్లు 6:11; 2 రాజులు 22:13; 2 రాజులు 
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22:19; 2 రాజులు 22:20; కీరత్నలు 119:53; కీరత్నలు 119:136; యెషయా 57:15; 

యిరిమ్యా 13:17; 2 కొరిందీయులకు 12:21; 2 పేతురు 2:8; 2 పేతురు 2:9; ఆదికాండము 

4 : 1 5 ; ఆదికాండము 7 : 1 ; నిరగ్మకాండము 1 2 : 2 3 ; సంఖాయ్కాండము 2 5 : 6 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:4; యెహోషువ 2:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:27; ఎజార్ 9:4; ఎజార్ 

10:3; కీరత్నలు 51:17; కీరత్నలు 55:10; కీరత్నలు 87:6; కీరత్నలు 119:158; యెషయా 3:10; 

యెషయా 24:13; యెషయా 66:2; యెషయా 66:10; యిరిమ్యా 23:9; యిరిమ్యా 44:10; 

యెహెజేక్లు 13:22; యెహెజేక్లు 21:6; యోవేలు 2:13; హబకూక్కు 3:16; మతత్యి 5:4; లూకా 

4:18; లూకా 6:21; లూకా 17:34; లూకా 24:17; యోహాను 11:38; రోమీయులకు 7:24; 

రోమీయులకు 9:2; 1 కొరిందీయులకు 5:2; పర్కటన 13:16;  

వచనము 8 

నేను తపప్ మరి ఎవరును శేషింపకుండ వారు హతము చేయుట నేను చూచి సాసాట్ంగపడి వేడుకొని 

అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, యెరూషలేముమీద నీ కోర్ధమును కుమమ్రించి ఇశార్యేలీయులలో 

శేషించినవారినందరిని నశింపజేయుదువా? అని మొఱఱ్పెటట్గా 

1 సమూయేలు 9:15; యెషయా 5:9; యెషయా 22:14; యెహెజేక్లు 9:10; యెహెజేక్లు 5:11; 

యెహెజేక్లు 7:4; యెహెజేక్లు 7:9; యెహెజేక్లు 8:18; యెహెజేక్లు 24:14; నిరగ్మకాండము 

32:27; సంఖాయ్కాండము 25:7; సంఖాయ్కాండము 25:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39-42; 1 

రాజులు 18:40; ఆదికాండము 19:13; ఆదికాండము 45:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 13:8; 2 

రాజులు 10:25; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:17; యోబు 27:22; యెషయా 3:2; యెషయా 

9:19; యెషయా 13:18; యిరిమ్యా 4:31; యిరిమ్యా 5:10; యిరిమ్యా 6:21; యిరిమ్యా 

7:14; యిరిమ్యా 9:21; యిరిమ్యా 13:14; యిరిమ్యా 16:6; యిరిమ్యా 21:7; యిరిమ్యా 

25:18; విలాపవాకయ్ములు 2:20; విలాపవాకయ్ములు 2:21; యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 

24:6; యెహెజేక్లు 43:3; లూకా 13:1; పర్కటన 16:1;  

వచనము 9 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 31:15-17; దివ్తీయోపదేశకాండము 2:34; దివ్తీయోపదేశకాండము 3:6; 

యెహోషువ 6:17-21; 1 సమూయేలు 15:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:17; నిరగ్మకాండము 

12:23; యెహోషువ 2:18; యెహోషువ 2:19; యెహోషువ 6:22-25; 2 తిమోతి 2:19; పర్కటన 

7:3; పర్కటన 9:4; పర్కటన 14:4; యెహెజేక్లు 8:5-16; యిరిమ్యా 25:29; ఆమోసు 3:2; 

లూకా 12:47; 1 పేతురు 4:17; 1 పేతురు 4:18; యెహెజేక్లు 8:11; యెహెజేక్లు 8:16; 

యెహెజేక్లు 11:1; ఆదికాండము 4:15; ఆదికాండము 19:13; లేవీయకాండము 19:30; 

లేవీయకాండము 21:9; లేవీయకాండము 26:31; దివ్తీయోపదేశకాండము 13:8; 1 రాజులు 

2:29; 1 రాజులు 13:26; యోబు 27:22; కీరత్నలు 51:17; కీరత్నలు 71:3; యెషయా 13:18; 

యిరిమ్యా 4:31; యిరిమ్యా 6:11; యిరిమ్యా 9:21; యిరిమ్యా 16:6; యిరిమ్యా 19:1; 

యిరిమ్యా 21:7; యిరిమ్యా 23:9; యిరిమ్యా 23:39; యిరిమ్యా 51:22; యిరిమ్యా 52:10; 

విలాపవాకయ్ములు 2:20; విలాపవాకయ్ములు 2:21; యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 23:47; 

యెహెజేక్లు 24:6; 1 కొరిందీయులకు 5:2; 2 పేతురు 2:8;  

వచనము 10 

కాబటిట్ కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నేను వారి పర్వరత్న ఫలమును 

వారనుభవింపజేసెదను. 

యెహెజేక్లు 7:20-22; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:17; కీరత్నలు 79:1-3; విలాపవాకయ్ములు 

2:4-7; లూకా 13:1; 2 రాజులు 11:15; 2 దినవృతాత్ంతములు 23:14; యిరిమ్యా 51:51; 

విలాపవాకయ్ములు 1:10; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 24:21; దానియేలు 11:31;  

వచనము 11 
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అపుప్డు అవిసెనారబటట్ ధరించుకొని లేఖకుని సిరాబుడిడ్ నడుమునకు కటుట్కొనినవాడు వచిచ్ నీవు 

నాకాజాఞ్పించినటుల్ నేను చేసితినని మనవి చేసెను.  

సంఖాయ్కాండము 14:5; సంఖాయ్కాండము 16:4; సంఖాయ్కాండము 16:21; సంఖాయ్కాండము 

16:22; సంఖాయ్కాండము 16:45; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:18; యెహోషువ 7:6; 1 

దినవృతాత్ంతములు 21:16; ఎజార్ 9:5; యెహెజేక్లు 4:14; యెహెజేక్లు 11:13; ఆదికాండము 

18:23; యిరిమ్యా 4:10; యిరిమ్యా 14:13; యిరిమ్యా 14:19; ఆమోసు 7:2-5; ఆదికాండము 

17:3; యిరిమ్యా 5:18; యిరిమ్యా 30:14; యిరిమ్యా 32:17; యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 

14:23; యెహెజేక్లు 21:12;  

Page  of 79 513



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

 

యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 10	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

నేను చూచుచుండగా కెరూబులకు పైగానునన్ ఆకాశమండలము వంటిదానిలో నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి అగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 7:23; యెహెజేక్లు 22:2-12; యెహెజేక్లు 22:25-31; దివ్తీయోపదేశకాండము 

31:29; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15-22; 2 రాజులు 

17:7-23; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:14-16; యెషయా 1:4; యెషయా 59:2-8; యెషయా 

59:12-15; యిరిమ్యా 5:1-9; యిరిమ్యా 7:8; యిరిమ్యా 7:9; మీకా 3:9-12; జెఫనాయ్ 3:1-4; 

యెహెజేక్లు 8:17; 2 రాజులు 21:16; 2 రాజులు 24:4; యిరిమ్యా 2:34; యిరిమ్యా 22:17; 

విలాపవాకయ్ములు 4:13; విలాపవాకయ్ములు 4:14; మతత్యి 23:35-37; లూకా 11:50; 

యెహెజేక్లు 22:27-29; మీకా 3:1-3; మీకా 7:3; మీకా 7:4; యెహెజేక్లు 8:12; యోబు 

22:13; కీరత్నలు 10:11; కీరత్నలు 94:7; యెషయా 29:15; నిరగ్మకాండము 23:2; యోబు 

18:4; యోబు 24:15; కీరత్నలు 86:14; యెషయా 3:8; యెషయా 47:10; యెషయా 59:3; 

యెషయా 59:7; యిరిమ్యా 16:17; యిరిమ్యా 23:24; యిరిమ్యా 44:3; యిరిమ్యా 51:5; 

విలాపవాకయ్ములు 1:5; యెహెజేక్లు 11:6; యెహెజేక్లు 14:13; యెహెజేక్లు 14:23; 

యెహెజేక్లు 33:25; హబకూక్కు 1:4; జెఫనాయ్ 1:12; మలాకీ 2:17;  

వచనము 2 

అపుప్డు అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనినవానితో యెహోవా కెరూబు కిర్ందనునన్ చకర్ముల మధయ్కు 

పోయి, కెరూబుల మధయ్నునన్ నిపుప్లు చేతులనిండ తీసికొని పటట్ణముమీద చలుల్మని సెలవియయ్గా, 

నేను చూచుచుండునంతలో అతడు లోపలికిపోయెను.  

యెహెజేక్లు 9:5; యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 7:4; యెహెజేక్లు 8:18; యెహెజేక్లు 21:31; 

యెహెజేక్లు 21:32; యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 7:9; యెహెజేక్లు 11:21; యెహెజేక్లు 

22:31; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:23; యెషయా 65:6; 

హోషేయ 9:7; యోవేలు 3:4; హెబీర్యులకు 10:30; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20; కీరత్నలు 
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78:50; యెషయా 13:18; యెషయా 27:11; యెషయా 30:14; యిరిమ్యా 13:14; యిరిమ్యా 

21:7; విలాపవాకయ్ములు 2:2; విలాపవాకయ్ములు 2:17; విలాపవాకయ్ములు 2:21; 

విలాపవాకయ్ములు 3:43; యెహెజేక్లు 16:43; యెహెజేక్లు 20:17; యెహెజేక్లు 23:49; 

యెహెజేక్లు 24:14; హోషేయ 2:4; జెకరాయ్ 11:6; 2 పేతురు 2:15;  

వచనము 3 

అతడు లోపలికిపోగా కెరూబులు మందిరపు కుడిపర్కక్ను నిలిచియుండెను; మరియు మేఘము లోపలి 

ఆవరణమును కమిమ్యుండెను. 

కీరత్నలు 103:20; యెషయా 46:10; యెషయా 46:11; జెకరాయ్ 1:10; జెకరాయ్ 1:11; జెకరాయ్ 

6:7; జెకరాయ్ 6:8; పర్కటన 16:2; పర్కటన 16:17; యిరిమ్యా 29:16; యెహెజేక్లు 10:2;  

వచనము 4 

యెహోవా మహిమ కెరూబులపైనుండి ఆరోహణమై మందిరపు గడపదగగ్ర దిగి నిలిచెను మరియు 

మందిరము మేఘముతో నిండెను, ఆవరణమును యెహోవా తేజోమహిమతో నిండినదాయెను. 

యెషయా 21:8; యెషయా 21:9; హబకూక్కు 2:1; యెహెజేక్లు 1:22-26; నిరగ్మకాండము 

24:10; పర్కటన 4:2; పర్కటన 4:3; యెహెజేక్లు 10:20; యెహెజేక్లు 11:22; కీరత్నలు 18:10; 

కీరత్నలు 68:17; కీరత్నలు 68:18; ఎఫెసీయులకు 1:20; 1 పేతురు 3:22; యెహెజేక్లు 1:22; 

యెహెజేక్లు 1:26; ఆదికాండము 18:2; ఆదికాండము 18:17; ఆదికాండము 18:22; 

ఆదికాండము 18:31; ఆదికాండము 32:24; ఆదికాండము 32:30; యెహోషువ 5:13-15; 

యెహోషువ 6:2; యిరిమ్యా 13:6; యిరిమ్యా 13:8; యిరిమ్యా 13:18-22; యోహాను 1:18; 

పర్కటన 1:13; నిరగ్మకాండము 28:18; నిరగ్మకాండము 36:8; నిరగ్మకాండము 37:9; కీరత్నలు 

99:1; కీరత్నలు 150:1; యెషయా 6:1; యెషయా 54:11; యెహెజేక్లు 1:17; యెహెజేక్లు 8:4; 

యెహెజేక్లు 10:19; యెహెజేక్లు 43:3; యెహెజేక్లు 43:7; పర్కటన 14:1;  

వచనము 5 

దేవుడైన సరవ్శకుత్డు పలుకునటుల్గా కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు బయటి ఆవరణమువరకు వినబడెను. 
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యెహెజేక్లు 10:7; యెహెజేక్లు 9:2; యెహెజేక్లు 9:3; యెహెజేక్లు 9:11; యెహెజేక్లు 

10:8-13; యెహెజేక్లు 10:16; యెహెజేక్లు 1:15-20; యెహెజేక్లు 1:13; నిరగ్మకాండము 

9:8-10; కీరత్నలు 18:12; కీరత్నలు 18:13; కీరత్నలు 140:10; యెషయా 6:6; యెషయా 6:7; 

పర్కటన 8:5; యెహెజేక్లు 20:47; యెహెజేక్లు 20:48; యెహెజేక్లు 24:9-14; 2 రాజులు 

25:9; యెషయా 30:30; యిరిమ్యా 24:8-10; ఆదికాండము 3:24; నిరగ్మకాండము 25:18; 

నిరగ్మకాండము 37:7; 2 సమూయేలు 22:11; 1 రాజులు 6:23; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:18; 

యెహెజేక్లు 1:4; యెహెజేక్లు 1:8; యెహెజేక్లు 10:6; దానియేలు 7:9; పర్కటన 16:1; పర్కటన 

16:7;  

వచనము 6 

కెరూబుల మధయ్నుండు చకర్ముల దగగ్ర నుండి అగిన్ తీసికొనుమని ఆయన అవిసెనారబటట్ 

ధరించుకొనినవానికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా, అతడు లోపలికిపోయి చకర్ముదగగ్ర నిలిచెను. 

యెహెజేక్లు 9:3; యెహెజేక్లు 43:4; సంఖాయ్కాండము 9:15; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:1; 

యెషయా 26:21; యెహెజేక్లు 8:16; యెహెజేక్లు 10:18;  

వచనము 7 

కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధయ్ నునన్ అగిన్వైపు చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి అవిసెనారబటట్ 

ధరించుకొనిన వాని చేతిలోనుంచగా అతడు అవి పటుట్కొని బయలుదేరెను; 

యెహెజేక్లు 10:18; యెహెజేక్లు 1:28; యెహెజేక్లు 9:3; యెహెజేక్లు 11:22; యెహెజేక్లు 

11:23; సంఖాయ్కాండము 16:19; యెహెజేక్లు 43:5; నిరగ్మకాండము 40:35; 1 రాజులు 

8:10-12; 2 దినవృతాత్ంతములు 5:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 5:14; హగగ్యి 2:9; పర్కటన 

15:8; సంఖాయ్కాండము 9:15; సంఖాయ్కాండము 12:10; 1 రాజులు 8:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 

7:1; కీరత్నలు 80:1; యెషయా 60:2; యెహెజేక్లు 3:12; యెహెజేక్లు 43:2; యెహెజేక్లు 

44:4; హోషేయ 5:15; ఆమోసు 9:1; మారుక్ 13:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55;  

వచనము 8 
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అంతలో కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద మానవహసత్రూపమొకటి కనబడెను; 

యెహెజేక్లు 1:24; యెహెజేక్లు 46:21; 1 రాజులు 7:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:9; 

నిరగ్మకాండము 19:16; నిరగ్మకాండము 19:19; నిరగ్మకాండము 20:18; నిరగ్మకాండము 

20:19; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:13; యోబు 37:2-5; యోబు 

40:9; కీరత్నలు 29:3-9; కీరత్నలు 68:33; కీరత్నలు 77:17; యోహాను 12:28; యోహాను 

12:29; హెబీర్యులకు 12:18; హెబీర్యులకు 12:19; పర్కటన 10:3; పర్కటన 10:4; 

సంఖాయ్కాండము 12:10; 2 సమూయేలు 22:14; 1 రాజులు 8:6; 2 రాజులు 7:6; కీరత్నలు 

18:13; కీరత్నలు 29:4; యెషయా 6:4; యెషయా 6:8; యెషయా 30:30; యిరిమ్యా 51:16; 

యెహెజేక్లు 3:13; యెహెజేక్లు 40:17;  

వచనము 9 

నేను చూచుచుండగా ఒకొక్క కెరూబు దగగ్ర ఒక చకర్ముచొపుప్న నాలుగు చకర్ములు కనబడెను; ఆ 

చకర్ములు రకత్వరణ్పు రాతితో చేయబడినటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 10:2; కీరత్నలు 80:1; కీరత్నలు 99:1; కీరత్నలు 119:60; యెహెజేక్లు 9:2; 

యెహెజేక్లు 10:7;  

వచనము 10 

ఆ నాలుగు చకర్ములు ఏకరీతిగానుండి యొకొక్క చకర్మునకులోగా మరియొక చకర్మునన్టుట్గా 

కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:6; యెహెజేక్లు 1:13; యెహెజేక్లు 41:23-26; మతత్యి 13:41; మతత్యి 

13:42; మతత్యి 13:49; మతత్యి 13:50; మతత్యి 24:34; మతత్యి 24:35; యెహెజేక్లు 1:8; 

యెహెజేక్లు 9:2; యెహెజేక్లు 10:2; పర్కటన 16:7;  

వచనము 11 

అవి జరుగుచుండగా నాలుగు వైపులు జరుగుచునన్టుల్ండెను, వెనుకకు తిరుగక జరుగుచుండెను, తల 

యేతటుట్ తిరుగునో అవి ఆ తటే ట్ దానివెంట పోవుచుండెను, వెనుకకు తిరుగక జరుగుచుండెను. 
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యెహెజేక్లు 10:21; యెహెజేక్లు 1:8; యెషయా 6:6; యెహెజేక్లు 1:4;  

వచనము 12 

ఆ నాలుగు కెరూబులయొకక్ శరీరములును వీపులును చేతులును రెకక్లును ఆ చకర్ములచుటుట్ను 

కనున్లతో నిండియుండెను; నాలుగింటికి చకర్ములుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:15-17; దానియేలు 10:6; పర్కటన 21:20; యెహెజేక్లు 1:16; నిరగ్మకాండము 

28:10; నిరగ్మకాండము 28:20; 2 రాజులు 2:11; యెహెజేక్లు 1:4; జెకరాయ్ 6:5; పర్కటన 

14:1;  

వచనము 13 

నేను వినుచుండగా తిరుగుడని చకర్ములకు ఆజఞ్ యియయ్బడెను. 

యెహెజేక్లు 1:16; కీరత్నలు 36:6; కీరత్నలు 97:2; కీరత్నలు 104:24; రోమీయులకు 11:33; 1 

రాజులు 7:30; యెహెజేక్లు 1:6;  

వచనము 14 

కెరూబులలో ఒకొక్కదానికి నాలుగు ముఖములుండెను; మొదటిది కెరూబు ముఖము, రెండవది 

మానవ ముఖము, మూడవది సింహ ముఖము, నాలగ్వది పకిష్రాజు ముఖము. 

యెహెజేక్లు 10:22; యెహెజేక్లు 1:17; యెహెజేక్లు 1:20; మతత్యి 8:8-10; యెహెజేక్లు 1:9;  

వచనము 15 

ఈ కెరూబులు పైకెకెక్ను. కెబారు నదిదగగ్ర నాకు కనబడిన జంతువు ఇదే. 

యెహెజేక్లు 1:18; పర్కటన 4:6; పర్కటన 4:8;  

వచనము 16 

కెరూబులు జరుగగా చకర్ములును వాటి పర్కక్ను జరిగెను. కెరూబులు నేలనుండి లేవవలెనని రెకక్లు 

చాచగా ఆ చకర్ములు వాటియొదద్నుండి తొలగలేదు.  

యెహెజేక్లు 1:15;  
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వచనము 17 

జీవులకునన్ పార్ణము చకర్ములలో ఉండెను గనుక అవి నిలువగా ఇవియు నిలిచెను, అవి లేవగా 

ఇవియు లేచెను 

యెహెజేక్లు 10:21; యెహెజేక్లు 1:6-10; 1 రాజులు 7:29; 1 రాజులు 7:36; పర్కటన 4:7; 

యెహెజేక్లు 1:10; నిరగ్మకాండము 36:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:3; యెహెజేక్లు 41:18; 

పర్కటన 4:6;  

వచనము 18 

యెహోవా మహిమ మందిరపు గడపదగగ్రనుండి బయలుదేరి కెరూబులకు పైతటుట్న నిలువగా 

యెహెజేక్లు 10:18; యెహెజేక్లు 10:19; యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 11:22; హోషేయ 

9:12; యెహెజేక్లు 10:20; యెహెజేక్లు 1:5; యెహెజేక్లు 1:13; యెహెజేక్లు 1:14; 

యెహెజేక్లు 43:3; యెహెజేక్లు 3:15;  

వచనము 19 

కెరూబులు రెకక్లు చాచి, నేను చూచుచుండగా నేలనుండి పైకి లేచెను. అవి లేవగా చకర్ములు వాటితో 

కూడ లేచెను, అవి యెహోవా మందిరపు తూరుప్ దావ్రమునకు వచిచ్ దిగి, అకక్డ నిలువగా 

ఇశార్యేలీయుల దేవుని మహిమ వాటికిపైగా నిలిచెను. 

యెహెజేక్లు 1:19-21; యెషయా 6:2; యెహెజేక్లు 1:11; యెహెజేక్లు 3:13; యెహెజేక్లు 

10:2;  

వచనము 20 

కెబారు నదిదగగ్ర ఇశార్యేలు దేవుని కిర్ంద నాకు కనబడిన జీవి ఇదే; అవి కెరూబులని నేను 

గురుత్పటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 1:12; యెహెజేక్లు 1:20; యెహెజేక్లు 1:21; ఆదికాండము 2:7; రోమీయులకు 

8:2; పర్కటన 11:11; యెహెజేక్లు 3:13; మతత్యి 24:1;  

వచనము 21 
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ఒకొక్కదానికి నాలుగేసి ముఖములును నాలుగేసి రెకక్లును ఉండెను. మరియు ఒకొక్కదానికి రెకక్రెకక్ 

కిర్ందను మానవహసత్ము వంటిది ఒకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:4; యెహెజేక్లు 7:20-22; కీరత్నలు 78:60; కీరత్నలు 78:61; యిరిమ్యా 6:8; 

యిరిమ్యా 7:12-14; హోషేయ 9:12; మతత్యి 23:37-39; యెహెజేక్లు 10:3; యెహెజేక్లు 

10:4; ఆదికాండము 3:24; 2 రాజులు 2:11; కీరత్నలు 18:10; కీరత్నలు 68:17; కీరత్నలు 

68:18; సంఖాయ్కాండము 12:10; యెషయా 26:21; యెహెజేక్లు 1:8; యెహెజేక్లు 3:12; 

యెహెజేక్లు 3:23; యెహెజేక్లు 10:15; యెహెజేక్లు 11:23; యెహెజేక్లు 40:6; యెహెజేక్లు 

43:2; యెహెజేక్లు 43:4; యెహెజేక్లు 44:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55;  

వచనము 22 

మరియు వాటి ముఖరూపములు కెబారు నదిదగగ్ర నాకు కనబడిన ముఖరూపములవలె ఉండెను; 

అవియు వాటి రూపములును అదేవిధముగా ఉండెను; ఇవియనిన్యు ఆ యా ముఖములవైపుగా 

జరుగుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:17-21; యెహెజేక్లు 11:22; యెహెజేక్లు 11:23; యెహెజేక్లు 8:16; 

యెహెజేక్లు 43:4; యెహెజేక్లు 10:1; యెహెజేక్లు 1:26-28; సంఖాయ్కాండము 12:10; 

యెషయా 26:21; యెహెజేక్లు 1:11; యెహెజేక్లు 1:28; యెహెజేక్లు 3:12; యెహెజేక్లు 8:6; 

యెహెజేక్లు 10:15; యెహెజేక్లు 11:1; యెహెజేక్లు 43:2; యెహెజేక్లు 44:4; మారుక్ 13:1;  
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వచనము 1 

పిమమ్ట ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ యెహోవా మందిరపు తూరుప్ గుమమ్ము నొదద్కు చేరిచ్ ననున్ దింపగా గుమమ్పు 

వాకిట ఇరువదియైదుగురు మనుషుయ్లు కనబడిరి; వారిలో జనులకు పర్ధానులైన అజూజ్రు 

కుమారుడగు యజనాయ్యు బెనాయా కుమారుడగు పెలటాయ్యు నాకు కనబడిరి. 

యెహెజేక్లు 10:15; యెహెజేక్లు 1:22-28; యెహెజేక్లు 3:23; యెహెజేక్లు 1:1; 1 రాజులు 

6:29-35; 1 రాజులు 7:36; నిరగ్మకాండము 25:18; కీరత్నలు 18:10; యెహెజేక్లు 1:28;  

వచనము 2 

అపుప్డాయన నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా యీ పటట్ణము పచనపాతర్యనియు, మనము 

మాంసమనియు, ఇండుల్ కటుట్కొన అవసరములేదనియు చెపుప్కొనుచు 

యెహెజేక్లు 10:14; యెహెజేక్లు 1:8-10; యెహెజేక్లు 41:18; యెహెజేక్లు 41:19; పర్కటన 

4:7; యెహెజేక్లు 10:8; యెషయా 6:2; యెహెజేక్లు 1:6; పర్కటన 4:8;  

వచనము 3 

ఈ పటణ్ణములో పాపము యోచించి దురాలోచన చేయువారు వీరే. 

యెహెజేక్లు 1:10; యెహెజేక్లు 10:11; యెహెజేక్లు 1:12; హోషేయ 14:9; యెహెజేక్లు 1:6; 

యెహెజేక్లు 1:9; పర్కటన 4:8;  

వచనము 4 

కావున వారికి విరోధముగా పర్వచింపుము; నరపుతుర్డా, పర్వచింపుము. 

యెహెజేక్లు 11:24; యెహెజేక్లు 3:12; యెహెజేక్లు 3:14; యెహెజేక్లు 8:3; యెహెజేక్లు 

37:1; యెహెజేక్లు 40:1; యెహెజేక్లు 40:2; యెహెజేక్లు 41:1; 1 రాజులు 18:12; 2 రాజులు 

2:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39; 2 కొరిందీయులకు 12:1-4; పర్కటన 1:10; యెహెజేక్లు 

10:19; యెహెజేక్లు 43:4; యెహెజేక్లు 8:16; 2 రాజులు 25:23; యెహెజేక్లు 11:13; 

యెహెజేక్లు 22:27; యెషయా 1:10; యెషయా 1:23; హోషేయ 5:10; యిరిమ్యా 42:1; 
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యిరిమ్యా 52:27; యెహెజేక్లు 9:6; యెహెజేక్లు 40:6; మతత్యి 4:1; లూకా 6:30; పర్కటన 

21:10;  

వచనము 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. 

ఎసేత్రు 8:3; కీరత్నలు 2:1; కీరత్నలు 2:2; కీరత్నలు 36:4; కీరత్నలు 52:2; యెషయా 30:1; 

యెషయా 59:4; యిరిమ్యా 5:5; యిరిమ్యా 18:18; మీకా 2:1; మీకా 2:2; కీరత్నలు 21:11; 

సామెతలు 6:14; లూకా 6:30;  

వచనము 6 

ఈ పటట్ణములో మీరు బహుగా హతయ్ జరిగించితిరి, మీచేత హతులైన వారితో వీధులు నిండియునన్వి. 

యెహెజేక్లు 7:7; యెహెజేక్లు 12:22; యెహెజేక్లు 12:27; యెషయా 5:19; యిరిమ్యా 1:11; 

యిరిమ్యా 1:12; ఆమోసు 6:5; 2 పేతురు 3:4; యెహెజేక్లు 11:7-11; యెహెజేక్లు 24:3-14; 

యిరిమ్యా 1:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:12; యెహెజేక్లు 11:11; యెహెజేక్లు 21:23; 

మీకా 3:3;  

వచనము 7 

కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు హతముచేసి పటట్ణములో పడవేసిన శవములే 

మాంసము, ఈ పటట్ణమే పచనపాతర్, యీ పటట్ణములోనుండి మిముమ్ను వెళల్గొటుట్దును. 

యెహెజేక్లు 3:2-15; యెహెజేక్లు 3:17-21; యెహెజేక్లు 20:46; యెహెజేక్లు 20:47; 

యెహెజేక్లు 21:2; యెహెజేక్లు 25:2; యెషయా 58:1; హోషేయ 6:5; హోషేయ 8:1;  

వచనము 8 

మీరు ఖడగ్మునకు భయపడుచునాన్రే, నేనే మీమీదికి ఖడగ్ము రపిప్ంచెదను; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 2:2; యెహెజేక్లు 3:24; యెహెజేక్లు 3:27; యెహెజేక్లు 8:1; సంఖాయ్కాండము 

11:25; సంఖాయ్కాండము 11:26; 1 సమూయేలు 10:6; 1 సమూయేలు 10:10; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 10:44; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15; యెహెజేక్లు 2:4; యెహెజేక్లు 2:5; 

యెహెజేక్లు 2:7; యెహెజేక్లు 3:11; యెషయా 58:1; యెహెజేక్లు 28:2; యెహెజేక్లు 29:3; 

యెహెజేక్లు 38:11; కీరత్నలు 50:21; యెషయా 28:15; మలాకీ 3:13; మలాకీ 3:14; మారుక్ 

3:22-30; యాకోబు 3:6; యెహెజేక్లు 38:10; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:9; కీరత్నలు 7:9; 

కీరత్నలు 139:2; కీరత్నలు 139:3; యిరిమ్యా 16:17; యిరిమ్యా 17:10; మారుక్ 2:8; యోహాను 

2:24; యోహాను 2:25; యోహాను 21:17; హెబీర్యులకు 4:13; పర్కటన 2:23; యెహెజేక్లు 

20:32;  

వచనము 9 

మరియు మీకు శిక్ష విధించి పటట్ణములోనుండి మిముమ్ను వెళల్గొటిట్ అనుయ్లచేతికి మిముమ్ 

నపప్గించుదును. 

యెహెజేక్లు 7:23; యెహెజేక్లు 9:9; యెహెజేక్లు 22:2-6; యెహెజేక్లు 22:9; యెహెజేక్లు 

22:12; యెహెజేక్లు 22:27; యెహెజేక్లు 24:6-9; 2 రాజులు 21:16; యెషయా 1:15; 

యిరిమ్యా 2:30; యిరిమ్యా 2:34; యిరిమ్యా 7:6; యిరిమ్యా 7:9; విలాపవాకయ్ములు 4:13; 

హోషేయ 4:2; హోషేయ 4:3; మీకా 3:2; మీకా 3:3; మీకా 3:10; మీకా 7:2; జెఫనాయ్ 3:3; 

మతత్యి 23:35; యెహెజేక్లు 8:17;  

వచనము 10 

ఇశార్యేలు సరిహదుద్లలోగానే మీరు ఖడగ్ముచేత కూలునటుల్ నేను మీకు శిక్ష విధింపగా నేనే 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 24:3-13; మీకా 3:2; మీకా 3:3; యెహెజేక్లు 3:9-11; 2 రాజులు 25:18-22; 

యిరిమ్యా 52:24-27; యిరిమ్యా 1:13; యిరిమ్యా 52:10; యెహెజేక్లు 11:3; యెహెజేక్లు 

11:11; యెహెజేక్లు 22:19; యెహెజేక్లు 24:6;  
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వచనము 11 

మీరు దాని మధయ్ మాంసముగా ఉండునటుల్ ఈ పటట్ణము మీకు పచనపాతర్గా ఉండదు; నేను 

ఇశార్యేలు సరిహదుద్లయొదద్నే మీకు శిక్ష విధింతును. 

యోబు 3:25; యోబు 20:24; సామెతలు 10:24; యెషయా 24:17; యెషయా 24:18; 

యెషయా 30:16; యెషయా 30:17; యెషయా 66:4; యిరిమ్యా 38:19-23; యిరిమ్యా 

42:14-16; యిరిమ్యా 44:12; యిరిమ్యా 44:13; ఆమోసు 9:1-4; యోహాను 11:48; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 2:15; 1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16; యిరిమ్యా 42:16; యెహెజేక్లు 33:2;  

వచనము 12 

అపుప్డు మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని కటట్డల ననుసరింపక 

మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే ఆయననని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 21:31; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50; 2 రాజులు 24:4; నెహెమాయ్ 9:36; నెహెమాయ్ 9:37; కీరత్నలు 

106:41; యిరిమ్యా 5:15-17; యిరిమ్యా 39:6; యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 5:10; 

యెహెజేక్లు 5:15; యెహెజేక్లు 16:38; యెహెజేక్లు 16:41; యెహెజేక్లు 30:19; కీరత్నలు 

106:30; పర్సంగి 8:11; యోహాను 5:27; రోమీయులకు 13:4; యూదా 1:15; కీరత్నలు 

119:80; విలాపవాకయ్ములు 1:14; యెహెజేక్లు 25:11; యెహెజేక్లు 28:10; యెహెజేక్లు 

31:11;  

వచనము 13 

నేను ఆ పర్కారము పర్వచింపుచుండగా బెనాయా కుమారుడైన పెలటాయ్ చచెచ్ను గనుక నేను 

సాషాట్ంగపడి యెలుగెతిత్ అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, ఇశార్యేలీయుల శేషమును నీవు నిరూమ్లము 

చేయుదువా? అని మొఱఱ్పెటిట్తిని. 
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2 రాజులు 25:19-21; యిరిమ్యా 39:6; యిరిమ్యా 52:9; యిరిమ్యా 52:10; యిరిమ్యా 

52:24-27; సంఖాయ్కాండము 34:8; సంఖాయ్కాండము 34:9; యెహోషువ 13:5; 1 రాజులు 

8:65; 2 రాజులు 14:25; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 13:9; యెహెజేక్లు 13:14; 

యెహెజేక్లు 13:21; యెహెజేక్లు 13:23; కీరత్నలు 9:16; యిరిమ్యా 9:24; యెహెజేక్లు 7:3; 

యెహెజేక్లు 12:15; యెహెజేక్లు 15:7; యెహెజేక్లు 37:6; మలాకీ 1:4;  

వచనము 14 

అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 11:3; యెహెజేక్లు 11:7-10; యెహెజేక్లు 7:3; యెహెజేక్లు 24:6;  

వచనము 15 

నరపుతుర్డా, యెరూషలేము పటట్ణపువారు ఈ దేశము మాకు సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్బడెను, మీరు 

యెహోవాకు దూరసుథ్లుగా నుండుడి, అని యెవరితో చెపుప్చునాన్రో వారందరు ఇశార్యేలీయులై నీకు 

సాకాష్దబ్ంధువులును నీచేత బంధుతవ్ధరమ్ము నొందవలసినవారునై యునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 11:21; యెహెజేక్లు 20:16; యెహెజేక్లు 20:21; యెహెజేక్లు 20:24; 

లేవీయకాండము 26:40; 1 రాజులు 11:33; 2 రాజులు 21:22; ఎజార్ 9:7; నెహెమాయ్ 9:34; 

కీరత్నలు 78:10; యిరిమ్యా 6:16; దానియేలు 9:10; యెహెజేక్లు 8:10; యెహెజేక్లు 8:14; 

యెహెజేక్లు 8:16; యెహెజేక్లు 16:44-47; లేవీయకాండము 18:3; లేవీయకాండము 

18:24-28; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:30; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:31; 2 రాజులు 16:3; 

2 రాజులు 16:10; 2 రాజులు 16:11; 2 రాజులు 17:11-23; 2 రాజులు 18:12; 2 రాజులు 

21:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 13:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:2-9; 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14; కీరత్నలు 106:35-39; యిరిమ్యా 10:2; 1 రాజులు 20:28; 

యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 11:20; యెహెజేక్లు 13:9; యెహెజేక్లు 37:6; మతత్యి 18:17;  

వచనము 16 
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కాబటిట్ వారికి ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దూరముననునన్ 

అనయ్జనులలోనికి నేను వారిని తోలివేసినను, ఆ యా దేశములలో వారిని చెదరగొటిట్నను, వారు వెళిళ్న 

ఆ యా దేశములలో కొంతకాలము నేను వారికి పరిశుదాధ్లయముగా ఉందును. 

యెహెజేక్లు 11:1; యెహెజేక్లు 37:7; సంఖాయ్కాండము 14:35-37; దివ్తీయోపదేశకాండము 

7:4; 1 రాజులు 13:4; సామెతలు 6:15; యిరిమ్యా 28:15-17; హోషేయ 6:5; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 5:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:19; యెహోషువ 7:6-9; 1 

దినవృతాత్ంతములు 21:16; 1 దినవృతాత్ంతములు 21:17; కీరత్నలు 106:23; కీరత్నలు 

119:120; యెహెజేక్లు 9:8; ఆమోసు 7:2; ఆమోసు 7:5; యిరిమ్యా 4:10; యిరిమ్యా 4:27; 

యిరిమ్యా 5:18; యిరిమ్యా 30:11; యిరిమ్యా 32:17; యెహెజేక్లు 7:2; యెహెజేక్లు 13:9; 

యెహెజేక్లు 20:17;  

వచనము 17 

కాగా నీవు ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ యా జనముల 

మధయ్నుండి నేను మిముమ్ను సమకూరిచ్, మీరు చెదరగొటట్బడిన దేశములలోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచి, ఇశార్యేలు దేశమును మీ వశము చేసెదను.  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

వారు అకక్డికి వచిచ్ అకక్డ తాముంచియునన్ విగర్హములను తీసివేసి, తాము చేసియునన్ 

హేయకిర్యలు చేయుట మానుదురు. 

యిరిమ్యా 24:1-5; యెషయా 65:5; యెషయా 66:5; యోహాను 16:2; యెహెజేక్లు 33:24; 

యెషయా 5:8; యిరిమ్యా 2:5; యిరిమ్యా 24:6;  

వచనము 19 
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వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి శరీరములలోనుండి 

రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ కలుగజేసి వారియందు 

నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 

లేవీయకాండము 26:44; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:4; 2 

రాజులు 24:12-16; కీరత్నలు 44:11; యిరిమ్యా 24:5; యిరిమ్యా 24:6; యిరిమ్యా 30:11; 

యిరిమ్యా 31:10; కీరత్నలు 31:20; కీరత్నలు 90:1; కీరత్నలు 91:1; కీరత్నలు 91:9-16; 

సామెతలు 18:10; యెషయా 4:5; యెషయా 8:14; యిరిమ్యా 26:7; యిరిమ్యా 26:11; 

యిరిమ్యా 42:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64; ఎజార్ 9:9; ఎసేత్రు 3:8; యెషయా 4:6; 

యెషయా 11:11; యెషయా 24:13; యెషయా 26:20; యిరిమ్యా 16:19; యిరిమ్యా 29:14; 

యెహెజేక్లు 37:26; జెకరాయ్ 2:6; మతత్యి 2:19; యోహాను 11:52;  

వచనము 20 

అపుప్డు వారు నాకు జనులైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 28:25; యెహెజేక్లు 34:13; యెహెజేక్లు 36:24; యెహెజేక్లు 37:21-28; 

యెహెజేక్లు 39:27-29; యెషయా 11:11-16; యిరిమ్యా 3:12; యిరిమ్యా 3:18; యిరిమ్యా 

24:5; యిరిమ్యా 30:10; యిరిమ్యా 30:11; యిరిమ్యా 30:18; యిరిమ్యా 31:8-10; 

యిరిమ్యా 32:37-41; హోషేయ 1:10; హోషేయ 1:11; ఆమోసు 9:14; ఆమోసు 9:15; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64; కీరత్నలు 119:134; యిరిమ్యా 9:16; యిరిమ్యా 23:3; 

యిరిమ్యా 31:16; యిరిమ్యా 50:19; యెహెజేక్లు 20:41; యెహెజేక్లు 20:42; యోహాను 

11:52;  

వచనము 21 

అయితే తమ విగర్హములను అనుసరించుచు, తాము చేయుచు వచిచ్న హేయకిర్యలను జరిగింప 

బూనువారిమీదికి తమ పర్వరత్న ఫలము రపిప్ంతును; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 11:21; యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 7:20; యెహెజేక్లు 37:23; యెహెజేక్లు 

42:7; యెహెజేక్లు 42:8; యెషయా 1:25-27; యెషయా 30:22; యిరిమ్యా 16:18; హోషేయ 

14:8; మీకా 5:10-14; కొలొసస్యులకు 3:5-8; తీతుకు 2:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:26; 

యెషయా 27:9; యిరిమ్యా 4:1; యిరిమ్యా 31:16; యెహెజేక్లు 14:11;  

వచనము 22 

కెరూబులు తమ రెకక్లు చాచెను, చకర్ములును వాటి పర్కక్నుండెను అంతలో ఇశార్యేలీయుల దేవుని 

మహిమ వాటికిపైన నుండెను. 

యెహెజేక్లు 36:26; యెహెజేక్లు 36:27; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 

30:12; యిరిమ్యా 24:7; యిరిమ్యా 32:39; యిరిమ్యా 32:40; జెఫనాయ్ 3:9; యోహాను 

17:21-23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32; 1 కొరిందీయులకు 1:10; ఎఫెసీయులకు 4:3-6; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:1-5; యెహెజేక్లు 18:31; 2 రాజులు 22:19; కీరత్నలు 51:10; యిరిమ్యా 

31:33; లూకా 11:13; యోహాను 14:26; రోమీయులకు 11:2; 2 కొరిందీయులకు 5:17; 

గలతీయులకు 6:15; ఎఫెసీయులకు 4:23; యెహెజేక్లు 36:26; యెహెజేక్లు 36:27; యెషయా 

48:4; జెకరాయ్ 7:12; రోమీయులకు 2:4; రోమీయులకు 2:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 27:2; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:8; 1 దినవృతాత్ంతములు 12:38; కీరత్నలు 25:9; కీరత్నలు 119:36; 

యిరిమ్యా 32:38; విలాపవాకయ్ములు 5:21; యెహెజేక్లు 37:14; మీకా 7:19; మతత్యి 13:5; 

మారుక్ 4:5; లూకా 8:6; యోహాను 3:6; యోహాను 3:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26; రోమీయులకు 7:6; రోమీయులకు 8:9; రోమీయులకు 15:5; 2 

కొరిందీయులకు 3:3; గలతీయులకు 3:14; కొలొసస్యులకు 3:10; 2 తిమోతి 2:25; 

హెబీర్యులకు 8:10;  

వచనము 23 

మరియు యెహోవా మహిమ పటట్ణములోనుండి పైకెకిక్ పటట్ణపు తూరుప్దిశనునన్ కొండకు పైగా 

నిలిచెను. 
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యెహెజేక్లు 11:12; కీరత్నలు 105:45; కీరత్నలు 119:4; కీరత్నలు 119:5; కీరత్నలు 119:32; 

లూకా 1:6; లూకా 1:74; లూకా 1:75; రోమీయులకు 16:26; 1 కొరిందీయులకు 11:2; తీతుకు 

2:11; తీతుకు 2:12; యెహెజేక్లు 14:11; యెహెజేక్లు 36:28; యెహెజేక్లు 37:27; యిరిమ్యా 

11:4; యిరిమ్యా 24:7; యిరిమ్యా 30:22; యిరిమ్యా 31:33; యిరిమ్యా 32:38; హోషేయ 

2:23; జెకరాయ్ 13:9; హెబీర్యులకు 8:10; హెబీర్యులకు 11:16; నిరగ్మకాండము 3:6; 

లేవీయకాండము 26:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 10:12; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:8; కీరత్నలు 25:9; కీరత్నలు 119:1; 

కీరత్నలు 119:36; యిరిమ్యా 31:1; యిరిమ్యా 32:39; విలాపవాకయ్ములు 5:21; యెహెజేక్లు 

20:19; యెహెజేక్లు 36:26; యెహెజేక్లు 43:11; హోషేయ 2:1; మీకా 7:19; జెకరాయ్ 8:8; 

యోహాను 3:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32; 2 కొరిందీయులకు 

6:16;  

వచనము 24 

తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు 

చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

పర్సంగి 11:9; యిరిమ్యా 17:9; మారుక్ 7:21-23; హెబీర్యులకు 3:12; హెబీర్యులకు 3:13; 

హెబీర్యులకు 10:38; యాకోబు 1:14; యాకోబు 1:15; యూదా 1:19; యెహెజేక్లు 11:18; 

యిరిమ్యా 1:16; యిరిమ్యా 2:20; యెహెజేక్లు 9:10; యెహెజేక్లు 20:31; యెహెజేక్లు 

20:38; యెహెజేక్లు 22:31; యిరిమ్యా 29:16-19; యెషయా 65:6; యిరిమ్యా 16:11; 

యిరిమ్యా 16:18; యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 7:4; యెహెజేక్లు 11:12; యెహెజేక్లు 

14:3; యెహెజేక్లు 16:43; యెహెజేక్లు 23:49;  

వచనము 25 

అపుప్డు యెహోవా నాకు పర్తయ్క్షపరచిన వాటిననిన్టిని చెరలో ఉనన్వారికి నేను తెలియజేసితిని. 
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యెహెజేక్లు 1:19; యెహెజేక్లు 1:20; యెహెజేక్లు 10:19; విలాపవాకయ్ములు 1:6; యెహెజేక్లు 

3:12; యెహెజేక్లు 8:4; యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 9:3; యెహెజేక్లు 10:4; యెహెజేక్లు 

10:15; యెహెజేక్లు 43:3; యెహెజేక్లు 44:4; జెకరాయ్ 6:5; మతత్యి 24:1; మారుక్ 13:1;  
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 99 513



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

వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 8:4; యెహెజేక్లు 9:3; యెహెజేక్లు 10:4; యెహెజేక్లు 10:18; యెహెజేక్లు 43:4; 

జెకరాయ్ 14:4; మతత్యి 23:37-39; మతత్యి 24:1; మతత్యి 24:2; యెహెజేక్లు 43:2; 

విలాపవాకయ్ములు 1:6; యెహెజేక్లు 3:12; యెహెజేక్లు 10:19; యెహెజేక్లు 43:3; యెహెజేక్లు 

44:4; హోషేయ 5:15; మారుక్ 13:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు నివసించుచునాన్వు; వారు దోర్హులై యుండి, 

చూచుకనున్లు కలిగియు చూడకయునాన్రు; విను చెవులు కలిగియు వినకయునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 11:1; యెహెజేక్లు 8:3; 2 రాజులు 2:16; 2 కొరిందీయులకు 12:3; యెహెజేక్లు 

1:3; యెహెజేక్లు 3:12; యెహెజేక్లు 3:15; కీరత్నలు 137:1; ఆదికాండము 17:22; 

ఆదికాండము 35:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16; ఆదికాండము 15:1; 1 రాజులు 18:12; 

యెహెజేక్లు 1:1; యెహెజేక్లు 3:11; యెహెజేక్లు 37:1; యెహెజేక్లు 40:1; యెహెజేక్లు 43:5; 

మతత్యి 4:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10; 2 కొరిందీయులకు 

12:1; 2 కొరిందీయులకు 12:2; పర్కటన 17:3; పర్కటన 21:10;  

వచనము 3 

నరపుతుర్డా, దేశాంతరము పోవువానికి తగిన సామగిర్ని మూటకటుట్కొని, పగటివేళ వారు 

చూచుచుండగా నీవు పర్యాణమై, నీవునన్ సథ్లమును విడిచి వారు చూచుచుండగా మరియొక 

సథ్లమునకు పొముమ్; వారు తిరుగుబాటు చేయువారు, అయినను దీని చూచి విచారించుకొందురేమో 

యెహెజేక్లు 2:7; యెహెజేక్లు 3:4; యెహెజేక్లు 3:17; యెహెజేక్లు 3:27; 2 రాజులు 8:10; 

యెహెజేక్లు 1:17; యెహెజేక్లు 3:11; ఆమోసు 7:1;  

వచనము 4 
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దేశాంతరము పోవువాడు తన సామగిర్ని తీసికొనునటుల్ వారు చూచుచుండగా నీ సామగిర్ని 

పగటియందు బయటికి తీసికొనివచిచ్ వారు చూచుచుండగా అసత్మానమున పర్యాణమై 

పరదేశమునకు పోవువానివలె నీవు బయలుదేరవలెను 

2 రాజులు 13:18; యిరిమ్యా 27:2; యెహెజేక్లు 12:9; యెహెజేక్లు 12:25;  

వచనము 5 

వారు చూచుచుండగా గోడకు కనన్మువేసి నీ సామగిర్ని తీసికొని దాని దావ్రా బయలుదేరుము 

యెహెజేక్లు 2:3; యెహెజేక్లు 2:6-8; యెహెజేక్లు 3:9; యెహెజేక్లు 3:26; యెహెజేక్లు 3:27; 

యెహెజేక్లు 17:12; యెహెజేక్లు 24:3; యెహెజేక్లు 44:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:7; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:24; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:27; కీరత్నలు 78:40; యెషయా 

1:23; యెషయా 30:1; యెషయా 30:9; యెషయా 65:2; యిరిమ్యా 4:17; యిరిమ్యా 5:23; 

యిరిమ్యా 9:1-6; దానియేలు 9:5-9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

7:52; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4; యెషయా 6:9; యెషయా 6:10; యెషయా 29:9-12; 

యెషయా 42:19; యెషయా 42:20; యిరిమ్యా 5:21; మతత్యి 13:13; మతత్యి 13:14; 

మారుక్ 4:12; మారుక్ 8:17; మారుక్ 8:18; లూకా 8:10; యోహాను 9:39-41; యోహాను 

12:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27; రోమీయులకు 11:7; 

రోమీయులకు 11:8; 2 కొరిందీయులకు 3:14; 2 కొరిందీయులకు 4:3; 2 కొరిందీయులకు 4:4; 

ఎఫెసీయులకు 4:18; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11; యెహెజేక్లు 

2:5; యెషయా 43:8; యెహెజేక్లు 12:25;  

వచనము 6 

వారు చూచుచుండగా రాతిర్యందు మూట భుజముమీద పెటుట్కొని నేల కనబడకుండ నీ ముఖము 

కపుప్కొని దానిని కొనిపొముమ్, నేను ఇశార్యేలీయులకు నినున్ సూచనగా నిరణ్యించితిని. 

యెహెజేక్లు 12:10-12; యెహెజేక్లు 4:1-17; యిరిమ్యా 13:1-11; యిరిమ్యా 18:2-12; 

యిరిమ్యా 19:1-15; యిరిమ్యా 27:2; యెహెజేక్లు 12:4; యెహెజేక్లు 33:11; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:29; కీరత్నలు 81:13; యిరిమ్యా 

18:11; యిరిమ్యా 25:4-7; యిరిమ్యా 26:3; యిరిమ్యా 36:3; యిరిమ్యా 36:7; లూకా 13:8; 

లూకా 13:9; లూకా 13:34; లూకా 20:13; 2 తిమోతి 2:25; ఆదికాండము 45:20; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:5; యెహోషువ 5:10; యెషయా 30:1; యిరిమ్యా 10:17; యిరిమ్యా 

43:9; యిరిమ్యా 46:19; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 3:27; యెహెజేక్లు 12:7; యెహెజేక్లు 

18:28; యెహెజేక్లు 21:6; యెహెజేక్లు 37:20; హెబీర్యులకు 3:1;  

వచనము 7 

ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను చేసితిని, ఎటల్నగా నేను దేశాంతరము పోవువాడనైనటుట్గా 

పగటియందు నా సామగిర్ని బయటికి తెచిచ్ అసత్మయమున నాచేతితో గోడకు కనన్ము వేసి వారు 

చూచుచుండగా సామగిర్ని తీసికొని మూట భుజముమీద పెటుట్కొంటిని  

యెహెజేక్లు 12:12; 2 రాజులు 25:4; యిరిమ్యా 39:4; యిరిమ్యా 52:7; ఆదికాండము 

45:20; యిరిమ్యా 46:19; యెహెజేక్లు 12:3;  

వచనము 8 

ఉదయమున యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

2 రాజులు 25:4; యిరిమ్యా 39:2-4; యోబు 24:16; ఆమోసు 4:3;  

వచనము 9 

నరపుతుర్డా, నీవు చేయునదేమని తిరుగుబాటుచేయు ఇశార్యేలీయులు నినున్ అడుగుదురు గనుక నీవు 

వారితో ఇటల్నుము 

1 సమూయేలు 28:8; 2 సమూయేలు 15:30; యోబు 24:17; యెహెజేక్లు 12:11; యెహెజేక్లు 

4:3; యెహెజేక్లు 24:24; యెషయా 8:18; యెషయా 20:2-4; యెహోషువ 5:10; 2 రాజులు 

7:5; యెహెజేక్లు 12:12;  

వచనము 10 
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పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ దేవోకిత్ భావము యెరూషలేములోనునన్ పర్ధానికిని 

దానిలోనునన్ ఇశార్యేలీయులకందరికిని చెందును 

యెహెజేక్లు 2:8; యెహెజేక్లు 24:18; యెహెజేక్లు 37:7; యెహెజేక్లు 37:10; యిరిమ్యా 

32:8-12; మతత్యి 21:6; మతత్యి 21:7; మారుక్ 14:16; యోహాను 2:5-8; యోహాను 15:14; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19; యెహెజేక్లు 12:3-6; యెహోషువ 5:10; 2 రాజులు 7:5;  

వచనము 11 

కాబటిట్ వారికీమాట చెపుప్ము నేను మీకు సూచనగా ఉనాన్ను, నేను సూచించినది వారికి కలుగును, 

వారు చెరలోనికి పోయి దేశాంతర నివాసులగుదురు 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 12 

మరియు వారిలో పర్ధానుడగువాడు రాతిర్యందు సామగిర్ని భుజముమీద పెటుట్కొని తానే 

మోసికొనిపోవుటకై తన సామగిర్ని బయటికి తెచుచ్కొనవలెనని గోడకు కనన్మువేసి నేల చూడకుండ 

ముఖము కపుప్కొనిపోవును 

యెహెజేక్లు 12:1-3; యెహెజేక్లు 2:5-8; యెహెజేక్లు 17:12; యెహెజేక్లు 20:49; 

యెహెజేక్లు 24:19; యెహెజేక్లు 21:7; యెహెజేక్లు 37:18;  

వచనము 13 

అతని పటుట్కొనుటకై నేను నా వలయొగిగ్ వాని చికిక్ంచుకొని కలీద్యుల దేశమైన బబులోనునకు వాని 

తెపిప్ంచెదను, అయితే ఆ సథ్లమును చూడకయే అతడు అకక్డ చచుచ్ను 

2 రాజులు 9:25; యెషయా 13:1; యెషయా 14:28; మలాకీ 1:1; యెహెజేక్లు 7:27; 

యెహెజేక్లు 17:13-21; యెహెజేక్లు 21:25-27; యిరిమ్యా 21:7; యిరిమ్యా 24:8; యిరిమ్యా 

38:18; యెహెజేక్లు 12:3;  

వచనము 14 
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మరియు వారికి సహాయులై వచిచ్నవారినందరిని అతని దండువారినందరిని నేను నలుదికుక్ల 

చెదరగొటిట్ కతిత్దూసి వారిని తరిమెదను 

యెహెజేక్లు 12:6; యిరిమ్యా 15:2; యిరిమ్యా 52:15; యిరిమ్యా 52:28-30; యెహెజేక్లు 

4:3; యెహెజేక్లు 24:24; జెకరాయ్ 3:8;  

వచనము 15 

నేను వారిని అనయ్జనులలో చెదరగొటిట్ ఆ యా దేశములలో వారిని వెళల్గొటిట్న తరువాత నేనే 

యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు 

యెహెజేక్లు 12:6; 2 రాజులు 25:4; యిరిమ్యా 39:4; యిరిమ్యా 42:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 

28:36; 2 రాజులు 7:5; యోబు 24:16; యిరిమ్యా 21:7; యిరిమ్యా 24:8; యిరిమ్యా 32:4; 

యిరిమ్యా 37:17; యిరిమ్యా 52:8; విలాపవాకయ్ములు 2:6; యెహెజేక్లు 12:4; యెహెజేక్లు 

21:26; ఆమోసు 4:3;  

వచనము 16 

అయితే నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు తెలిసికొనునటుల్ తాము చేరిన అనయ్జనులలో తమ 

హేయకృతయ్ములనిన్టిని వారు వివరించి తెలియజెపుప్టకై ఖడగ్ముచేత కూలకుండను కాష్మమునకు 

చావకుండను తెగులు తగులకుండను నేను వారిలో కొందరిని తపిప్ంచెదను.  

యెహెజేక్లు 17:16; యెహెజేక్లు 17:20; యెహెజేక్లు 19:8; యెహెజేక్లు 19:9; యెహెజేక్లు 

32:3; యోబు 19:6; కీరత్నలు 11:6; యెషయా 24:17; యెషయా 24:18; యిరిమ్యా 50:24; 

విలాపవాకయ్ములు 1:13; విలాపవాకయ్ములు 3:47; విలాపవాకయ్ములు 4:19; విలాపవాకయ్ములు 

4:20; హోషేయ 7:12; లూకా 21:35; 2 రాజులు 25:5-7; యిరిమ్యా 34:3; యిరిమ్యా 39:7; 

యిరిమ్యా 52:8-11; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36; 2 రాజులు 25:7; యోబు 18:10; 

యెషయా 51:20; యిరిమ్యా 32:4; యిరిమ్యా 37:17; యిరిమ్యా 38:18; యిరిమ్యా 52:11; 

విలాపవాకయ్ములు 2:6; విలాపవాకయ్ములు 2:9; యెహెజేక్లు 21:26;  

వచనము 17 
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మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 5:10-12; యెహెజేక్లు 17:21; 2 రాజులు 25:4; 2 రాజులు 25:5; యెహెజేక్లు 

5:2; యెహెజేక్లు 5:12; యెహెజేక్లు 14:17; యెహెజేక్లు 14:21; లేవీయకాండము 26:33; 

యిరిమ్యా 42:16; యిరిమ్యా 42:22; కీరత్నలు 68:1; యిరిమ్యా 49:32; యిరిమ్యా 49:37; 

యెహెజేక్లు 22:15; జెకరాయ్ 2:6; పర్కటన 11:6;  

వచనము 18 

నరపుతుర్డా, వణకుచునే ఆహారము తిని తలల్డింపును చింతయు కలిగి నీళుల్తార్గి 

యెహెజేక్లు 12:16; యెహెజేక్లు 12:20; యెహెజేక్లు 5:13; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 

6:14; యెహెజేక్లు 7:4; యెహెజేక్లు 11:10; యెహెజేక్లు 24:27; యెహెజేక్లు 25:11; 

యెహెజేక్లు 26:6; యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 33:33; యెహెజేక్లు 39:28; యెహెజేక్లు 

14:18; కీరత్నలు 9:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27; 2 రాజులు 25:11; కీరత్నలు 59:11; 

కీరత్నలు 68:1; యిరిమ్యా 9:16; యిరిమ్యా 29:18; యిరిమ్యా 49:32; యెహెజేక్లు 22:15; 

జెకరాయ్ 2:6; యాకోబు 1:1;  

వచనము 19 

దేశములోని జనులకీలాగు పర్కటించుము యెరూషలేము నివాసులనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

దేశమునుగూరిచ్యు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దానిలోనునన్ కాపురసుథ్లందరును 

చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ దానిలోని సమసత్మును పాడైపోవును గనుక చింతతో వారు ఆహారము 

తిందురు భయభార్ంతితో నీళుల్ తార్గుదురు  

యెహెజేక్లు 6:8-10; యెహెజేక్లు 14:22; యెహెజేక్లు 14:23; యెషయా 1:9; యెషయా 

6:13; యెషయా 10:22; యెషయా 24:13; యిరిమ్యా 4:27; యిరిమ్యా 30:11; ఆమోసు 9:8; 

ఆమోసు 9:9; మతత్యి 7:14; మతత్యి 24:22; రోమీయులకు 11:4; రోమీయులకు 11:5; 

ఆదికాండము 13:16; యెషయా 10:19; రోమీయులకు 9:27; యెహెజేక్లు 14:22; యెహెజేక్లు 

14:23; యెహెజేక్లు 36:31; లేవీయకాండము 26:40; లేవీయకాండము 26:41; యిరిమ్యా 
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3:24; యిరిమ్యా 3:25; దానియేలు 9:5-12; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24-28; 1 రాజులు 

9:6-9; యిరిమ్యా 22:8; యిరిమ్యా 22:9; నిరగ్మకాండము 12:12; 1 రాజులు 20:28; 2 

రాజులు 25:11; కీరత్నలు 59:11; యిరిమ్యా 5:10; యిరిమ్యా 21:6; యిరిమ్యా 42:2; 

యెహెజేక్లు 6:9; యెహెజేక్లు 12:15; ఆమోసు 5:3;  

వచనము 20 

నేనే యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ కాపురపు పటట్ణములు నిరజ్నములుగా ఉండును, 

దేశమును పాడగును. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 21 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 4:16; యెహెజేక్లు 4:17; యెహెజేక్లు 23:33; లేవీయకాండము 26:26; 

లేవీయకాండము 26:36; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65; 

యోబు 3:24; కీరత్నలు 60:2; కీరత్నలు 60:3; కీరత్నలు 80:5; కీరత్నలు 102:4-9; 1 రాజులు 

17:12; యోబు 6:7; యోబు 21:25; విలాపవాకయ్ములు 5:9; దానియేలు 10:7;  

వచనము 22 

నరపుతుర్డా దినములు జరిగిపోవుచునన్వి, పర్తి దరశ్నము నిరరథ్కమగుచునన్ది అని ఇశార్యేలీయుల 

దేశములో మీరు చెపుప్కొను సామెత యేమిటి? 

1 రాజులు 17:10-12; యెహెజేక్లు 6:6; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 6:14; యెహెజేక్లు 

36:3; యెషయా 6:11; యిరిమ్యా 4:27; యిరిమ్యా 9:10; యిరిమ్యా 9:11; యిరిమ్యా 

10:22; యిరిమ్యా 18:16; యిరిమ్యా 32:28; యిరిమ్యా 33:10; యిరిమ్యా 33:12; మీకా 

7:13; జెకరాయ్ 7:14; కీరత్నలు 24:1; 1 కొరిందీయులకు 10:26; 1 కొరిందీయులకు 10:28; 

యెహెజేక్లు 7:23; ఆదికాండము 6:11-13; కీరత్నలు 107:34; యిరిమ్యా 6:7; మీకా 3:10-12; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65; 1 రాజులు 17:12; యోబు 

6:7; విలాపవాకయ్ములు 5:9; యెహెజేక్లు 4:16; యెహెజేక్లు 19:7;  

వచనము 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 15:6; యెహెజేక్లు 15:8; యెషయా 3:26; యెషయా 7:23; యెషయా 7:24; 

యెషయా 24:3; యెషయా 24:12; యెషయా 64:10; యెషయా 64:11; యిరిమ్యా 4:7; 

యిరిమ్యా 4:23-29; యిరిమ్యా 12:10-12; యిరిమ్యా 16:9; యిరిమ్యా 19:11; యిరిమ్యా 

24:8-10; యిరిమ్యా 25:9; యిరిమ్యా 34:22; విలాపవాకయ్ములు 5:18; దానియేలు 9:17; 

యెహెజేక్లు 7:4; యెహెజేక్లు 12:15; యెహెజేక్లు 13:9; యెహెజేక్లు 33:28;  

వచనము 24 

వయ్రథ్మైన దరశ్నమైనను ఇచచ్కములాడు సోదెగాండర్ మాటలైనను ఇశార్యేలీయులలో ఇకను ఉండవు. 

మతత్యి 23:36;  

వచనము 25 

యెహోవానైన నేను మాటయిచుచ్చునాన్ను, నేనిచుచ్ మాట యికను ఆలసయ్ములేక జరుగును. 

తిరుగుబాటు చేయువారలారా, మీ దినములలో నేను మాటయిచిచ్ దాని నెరవేరెచ్దను, ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:2; యెహెజేక్లు 18:3; యిరిమ్యా 23:33-40; యెహెజేక్లు 12:27; యెహెజేక్లు 

11:3; యెషయా 5:19; యిరిమ్యా 5:12; యిరిమ్యా 5:13; ఆమోసు 6:3; 2 పేతురు 3:3; 2 

పేతురు 3:4; 1 రాజులు 14:14; యిరిమ్యా 1:12; యిరిమ్యా 17:15; విలాపవాకయ్ములు 4:18; 

యెహెజేక్లు 7:2; యెహెజేక్లు 21:7; యెహెజేక్లు 21:23; హోషేయ 9:7; యోవేలు 1:15; 

ఆమోసు 5:18; హబకూక్కు 1:5; మతత్యి 24:48; లూకా 12:45; రోమీయులకు 2:4;  
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వచనము 26 

మరల యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 18:3; యెషయా 28:22; యెహెజేక్లు 12:25; యెహెజేక్లు 7:2; యెహెజేక్లు 

7:5-7; యెహెజేక్లు 7:10-12; యోవేలు 2:1; జెఫనాయ్ 1:14; మలాకీ 4:1; మతత్యి 24:34; 

యాకోబు 5:8; యాకోబు 5:9; యిరిమ్యా 1:12; యిరిమ్యా 48:16; విలాపవాకయ్ములు 4:18; 

యెహెజేక్లు 7:7; యెహెజేక్లు 12:28; యెహెజేక్లు 13:6; ఆమోసు 8:2; మీకా 7:4; 

రోమీయులకు 2:4; పర్కటన 22:10;  

వచనము 27 

నరపుతుర్డా వీనికి కనబడిన దరశ్నము నెరవేరుటకు బహుదినములు జరుగవలెననియు బహు కాలము 

జరిగినతరువాత కలుగు దానిని వీడు పర్వచించుచునాన్డనియు ఇశార్యేలీయులు చెపుప్కొనుచునాన్రు 

గదా 

యెహెజేక్లు 13:23; 1 రాజులు 22:11-13; 1 రాజులు 22:17; సామెతలు 26:28; యిరిమ్యా 

14:13-16; యిరిమ్యా 23:14-29; విలాపవాకయ్ములు 2:14; జెకరాయ్ 13:2-4; రోమీయులకు 

16:18; 1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5; 2 పేతురు 2:2; 2 పేతురు 2:3; కీరత్నలు 12:2; యిరిమ్యా 

14:14; యెహెజేక్లు 13:6; యెహెజేక్లు 21:29; మీకా 7:4;  

వచనము 28 

కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇకను ఆలసయ్ములేక నేను చెపిప్న మాటలనిన్యు జరుగును, నేను 

చెపిప్నమాట తపప్కుండ జరుగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 12:28; యెహెజేక్లు 6:10; సంఖాయ్కాండము 14:28-34; యెషయా 14:24; 

యెషయా 55:11; విలాపవాకయ్ములు 2:17; దానియేలు 9:12; జెకరాయ్ 1:6; మతత్యి 24:35; 

లూకా 21:13; లూకా 21:33; యిరిమ్యా 16:9; హబకూక్కు 1:5; మారుక్ 13:30; మారుక్ 

13:31; యెహెజేక్లు 12:1; యెహెజేక్లు 12:2; సంఖాయ్కాండము 11:23; 1 రాజులు 8:20; 2 
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రాజులు 25:21; యిరిమ్యా 1:12; యెహెజేక్లు 12:23; యెహెజేక్లు 17:24; యెహెజేక్లు 

22:3; యెహెజేక్లు 24:3; యెహెజేక్లు 36:8; జెఫనాయ్ 2:2; మారుక్ 13:29;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 13	
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 15:6;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, పర్వచించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లకు విరోధముగా పర్వచించి, మనసుస్ వచిచ్నటుల్ 

పర్వచించువారితో నీవీలాగు చెపుప్ము యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 12:22; యెషయా 28:14; యెషయా 28:15; దానియేలు 10:14; 2 పేతురు 3:4; 

యెషయా 5:19; యిరిమ్యా 17:15; విలాపవాకయ్ములు 4:18; యెహెజేక్లు 11:3; దానియేలు 

8:26; ఆమోసు 5:18; ఆమోసు 6:3; మతత్యి 24:48; లూకా 12:45;  

వచనము 3 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దరశ్నమేమియు కలుగకునన్ను సవ్బుది ధ్ ననుసరించు 

అవివేక పర్వకత్లకు శర్మ. 

యెహెజేక్లు 12:23-25; యిరిమ్యా 4:7; యిరిమ్యా 44:28; మతత్యి 24:48-51; మారుక్ 

13:32-37; లూకా 21:34-36; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:3; పర్కటన 

3:3; యిరిమ్యా 1:12; యిరిమ్యా 17:15; యిరిమ్యా 48:16; యెహెజేక్లు 7:7; యెహెజేక్లు 

12:25; హోషేయ 5:7; లూకా 12:45; పర్కటన 11:6;  

వచనము 4 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వకత్లు పాడైన సథ్లములలోనుండు నకక్లతో సాటిగా ఉనాన్రు. 

1 రాజులు 22:10; యెషయా 9:15;  

వచనము 5 

యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ మీరు గోడలలోనునన్ 

బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 
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యెహెజేక్లు 14:9; యెహెజేక్లు 14:10; యెహెజేక్లు 22:25; యెహెజేక్లు 22:28; 2 

దినవృతాత్ంతములు 18:18-24; యెషయా 9:15; యెషయా 56:9-12; యిరిమ్యా 5:31; 

యిరిమ్యా 6:13; యిరిమ్యా 6:14; యిరిమ్యా 8:10; యిరిమ్యా 14:13-15; యిరిమ్యా 23:2; 

యిరిమ్యా 23:11-22; యిరిమ్యా 23:25; యిరిమ్యా 23:26; యిరిమ్యా 27:14; యిరిమ్యా 

27:18; యిరిమ్యా 28:12-17; యిరిమ్యా 29:8; యిరిమ్యా 29:9; యిరిమ్యా 37:19; 

విలాపవాకయ్ములు 4:13; మీకా 3:6; మీకా 3:11; జెఫనాయ్ 3:4; 2 పేతురు 2:1-3; యెహెజేక్లు 

13:3; యెహెజేక్లు 13:17; యిరిమ్యా 14:14; యిరిమ్యా 23:16; యిరిమ్యా 23:26; 

యెహెజేక్లు 34:7; యెహెజేక్లు 34:9; 1 రాజులు 22:19; యెషయా 1:10; యెషయా 28:14; 

యిరిమ్యా 28:15; యిరిమ్యా 29:20-24; యిరిమ్యా 29:31; యిరిమ్యా 29:32; ఆమోసు 

7:16; ఆమోసు 7:17; ఆదికాండము 3:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1; 1 రాజులు 13:11; 

యిరిమ్యా 23:14; విలాపవాకయ్ములు 2:14; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 13:7; యెహెజేక్లు 

16:35; యోహాను 10:1;  

వచనము 6 

వారు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు చూచి, అబదధ్పు సోదె చూచి యెహోవా తముమ్ను పంపకపోయినను, 

తాము చెపిప్నమాట సిథ్రమని నముమ్నటుల్ ఇది యెహోవా వాకుక్ అని చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 13:18; యెహెజేక్లు 34:2; యిరిమ్యా 23:1; మతత్యి 23:13-29; లూకా 

11:42-47; లూకా 11:52; 1 కొరిందీయులకు 9:16; సామెతలు 15:2; సామెతలు 15:14; 

విలాపవాకయ్ములు 2:14; హోషేయ 9:7; జెకరాయ్ 11:15; మతత్యి 23:16-26; లూకా 11:40; 1 

తిమోతి 6:4; 2 తిమోతి 3:9; యెహెజేక్లు 13:6; యెహెజేక్లు 13:7; యిరిమ్యా 23:28-32; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:5; యిరిమ్యా 23:16; యిరిమ్యా 

28:15; యెహెజేక్లు 13:2; యెహెజేక్లు 16:23; మీకా 2:11; జెఫనాయ్ 3:4; జెకరాయ్ 11:17; 

కొలొసస్యులకు 2:18; 2 పేతురు 2:1;  

వచనము 7 
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నేను సెలవియయ్కపోయినను ఇది యెహోవా వాకుక్ అని మీరు చెపిప్నయెడల మీరు కనినది వయ్రథ్మైన 

దరశ్నముగదా? మీరు నమమ్దగని సోదెగాండర్యితిరి గదా? 

పరమగీతము 2:15; మీకా 2:11; మీకా 3:5; మతత్యి 7:15; రోమీయులకు 16:18; 2 

కొరిందీయులకు 11:13-15; గలతీయులకు 2:4; ఎఫెసీయులకు 4:14; 2 దెసస్లోనీకయులకు 

2:9; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10; 1 తిమోతి 4:1; 1 తిమోతి 4:2; తీతుకు 1:10-12; పర్కటన 

13:11-14; పర్కటన 19:20; యిరిమ్యా 20:6; లూకా 13:32;  

వచనము 8 

కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు 

నిరరథ్కమైన దరశ్నములు కనుచునాన్రు గనుక నేను మీకు విరోధిని; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 22:30; నిరగ్మకాండము 17:9-13; నిరగ్మకాండము 32:11; నిరగ్మకాండము 

32:12; సంఖాయ్కాండము 16:21; సంఖాయ్కాండము 16:22; సంఖాయ్కాండము 16:47; 

సంఖాయ్కాండము 16:48; 1 సమూయేలు 12:23; కీరత్నలు 106:23; యిరిమ్యా 15:1; యిరిమ్యా 

23:22; యిరిమ్యా 27:18; మలాకీ 1:9; యెషయా 58:12; విలాపవాకయ్ములు 2:13; 

విలాపవాకయ్ములు 2:14; యోబు 40:9; కీరత్నలు 76:7; యెషయా 27:4; ఎఫెసీయులకు 6:13; 

ఎఫెసీయులకు 6:14; పర్కటన 16:14; పర్కటన 20:8; పర్కటన 20:9; యెహెజేక్లు 30:3; 

యెషయా 2:12; యెషయా 13:6; యెషయా 13:9; యెషయా 34:8; యోవేలు 1:15; యోవేలు 

2:1; యోవేలు 2:31; యోవేలు 3:14; ఆమోసు 5:18-20; జెఫనాయ్ 1:14-18; జెఫనాయ్ 2:2; 

జెఫనాయ్ 2:3; మలాకీ 4:5; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2; 2 పేతురు 3:10; పర్కటన 6:17; 1 

రాజులు 11:27; యిరిమ్యా 28:2; ఆమోసు 4:12;  

వచనము 9 

వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను పగవాడను, వారు నా 

జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, వారు ఇశార్యేలీయుల 

దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు.  
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యెహెజేక్లు 13:23; యెహెజేక్లు 12:23; యెహెజేక్లు 12:24; యెహెజేక్లు 22:28; 

విలాపవాకయ్ములు 2:14; 2 పేతురు 2:18; యెహెజేక్లు 21:23; యెహెజేక్లు 21:29; యిరిమ్యా 

14:14; యిరిమ్యా 29:8; జెకరాయ్ 10:2; యెహెజేక్లు 13:7; యిరిమ్యా 23:31; యిరిమ్యా 

23:32; యిరిమ్యా 28:2; యిరిమ్యా 28:15; యెహెజేక్లు 13:22; 1 రాజులు 22:6; 1 రాజులు 

22:27; 1 రాజులు 22:37; సామెతలు 14:15; యిరిమ్యా 29:31; యిరిమ్యా 37:19; మారుక్ 

13:6; మారుక్ 13:22; మారుక్ 13:23; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11; సంఖాయ్కాండము 22:6; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:20; 1 రాజులు 22:11; యిరిమ్యా 5:12; యిరిమ్యా 5:31; 

యిరిమ్యా 7:8; యిరిమ్యా 23:16; యిరిమ్యా 27:14; యెహెజేక్లు 13:3; దానియేలు 2:9; 

దానియేలు 9:12; ఆమోసు 2:4; 1 కొరిందీయులకు 2:4;  

వచనము 10 

సమాధానమేమియు లేకపోయినను వారు సమాధానమని చెపిప్ నా జనులను మోసపుచుచ్చునాన్రు; నా 

జనులు మంటిగోడను కటట్గా వారు వచిచ్ దానిమీద గచుచ్పూత పూసెదరు. 

యెహెజేక్లు 13:2; యెహెజేక్లు 13:3; యెహెజేక్లు 13:6; మతత్యి 24:23; మతత్యి 24:24; 1 

రాజులు 22:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:10; నెహెమాయ్ 6:12; యెషయా 28:7; యెషయా 

30:10; యిరిమ్యా 14:14; యిరిమ్యా 23:32; యిరిమ్యా 28:11; యెహెజేక్లు 22:28; 

రోమీయులకు 3:13;  

వచనము 11 

ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, గొపప్ వడగండుల్ 

పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 26:3; యెహెజేక్లు 28:22; యెహెజేక్లు 

29:3; యెహెజేక్లు 29:4; యెహెజేక్లు 29:10; యెహెజేక్లు 35:3; యెహెజేక్లు 38:3; 

యెహెజేక్లు 38:4; యెహెజేక్లు 39:1; యిరిమ్యా 50:31; యిరిమ్యా 50:32; యిరిమ్యా 

51:25; నహూము 2:13; నహూము 3:5; నహూము 3:6; 1 తిమోతి 4:1; 1 తిమోతి 4:8; 1 
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పేతురు 3:12; యోబు 31:5; సామెతలు 6:26; యెషయా 58:9; యెషయా 59:3; యిరిమ్యా 

23:30; యిరిమ్యా 29:31; యెహెజేక్లు 13:20; యెహెజేక్లు 34:10;  

వచనము 12 

ఆ గోడ పడగా జనులు మిముమ్ను చూచి మీరు పూసిన పూత యేమాయెనని అడుగుదురు గదా? 

యెహెజేక్లు 11:13; యెహెజేక్లు 14:9; యెహెజేక్లు 14:10; కీరత్నలు 101:7; యిరిమ్యా 

20:3-6; యిరిమ్యా 28:15-17; యిరిమ్యా 29:21; యిరిమ్యా 29:22; యిరిమ్యా 29:31; 

యిరిమ్యా 29:32; పర్కటన 19:20; నిరగ్మకాండము 32:32; నిరగ్మకాండము 32:33; ఎజార్ 

2:59; ఎజార్ 2:62; ఎజార్ 2:63; నెహెమాయ్ 7:62; నెహెమాయ్ 7:64; కీరత్నలు 69:5; కీరత్నలు 

69:28; కీరత్నలు 87:6; యెషయా 4:3; దానియేలు 12:1; హోషేయ 9:3; లూకా 10:20; 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3; హెబీర్యులకు 12:23; పర్కటన 13:8; పర్కటన 20:12; పర్కటన 20:15; 

యెహెజేక్లు 20:38; యెహెజేక్లు 11:10; యెహెజేక్లు 11:12; యెహెజేక్లు 12:20; 1 రాజులు 

22:24; 1 రాజులు 22:25; యిరిమ్యా 23:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21; 

నాయ్యాధిపతులు 15:4; 1 రాజులు 13:18; యిరిమ్యా 4:9; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 

13:14; యెహెజేక్లు 13:20; యెహెజేక్లు 13:21; యెహెజేక్లు 13:23; యెహెజేక్లు 33:8; 

హోషేయ 4:5; ఎఫెసీయులకు 2:12;  

వచనము 13 

ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని 

పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ 

వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  

2 రాజులు 21:9; సామెతలు 12:26; యిరిమ్యా 23:13-15; 1 తిమోతి 4:1; 2 తిమోతి 3:13; 

1 యోహాను 2:26; పర్కటన 2:20; యెహెజేక్లు 13:16; యెషయా 57:21; యిరిమ్యా 4:10; 

యిరిమ్యా 6:14; యిరిమ్యా 8:11; యిరిమ్యా 8:15; యిరిమ్యా 14:13; యిరిమ్యా 23:17; 

యిరిమ్యా 28:9; మలాకీ 3:15; యెహెజేక్లు 22:28; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:12; యెషయా 
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30:10; యిరిమ్యా 5:31; మీకా 2:11; 1 రాజులు 13:18; యెషయా 5:18; యెషయా 28:17; 

యెషయా 30:13; యిరిమ్యా 37:19; యెహెజేక్లు 13:18; యెహెజేక్లు 21:29; యెహెజేక్లు 

22:25; యెహెజేక్లు 33:8; యెహెజేక్లు 36:3; హోషేయ 9:7; మీకా 3:5; మతత్యి 7:27; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6; 1 కొరిందీయులకు 2:4; 1 కొరిందీయులకు 3:13; 2 

కొరిందీయులకు 11:15; ఎఫెసీయులకు 5:6; పర్కటన 8:7;  

వచనము 14 

దాని పునాది కనబడునటుల్ మీరు గచుచ్పూత పూసిన గోడను నేను నేలతో సమముగా కూలెచ్దను, అది 

పడిపోగా దానికిర్ంద మీరును నాశనమగుదురు, అపుప్డు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 38:22; యోబు 27:21; కీరత్నలు 11:6; కీరత్నలు 18:13; కీరత్నలు 18:14; కీరత్నలు 

32:6; యెషయా 25:4; యెషయా 28:2; యెషయా 28:15-18; యెషయా 29:6; యెషయా 

32:19; నహూము 1:3; నహూము 1:7; నహూము 1:8; మతత్యి 7:25; మతత్యి 7:27; లూకా 

6:48; లూకా 6:49; యెహోషువ 10:11; యోబు 37:6; యోబు 38:23; కీరత్నలు 83:15; 

యెషయా 5:18; యిరిమ్యా 28:16; యెహెజేక్లు 38:9; 1 కొరిందీయులకు 2:4; పర్కటన 

11:19; పర్కటన 16:21;  

వచనము 15 

ఈలాగున ఆ గోడమీదను దానిమీద గచుచ్పూత పూసినవారిమీదను నా కోపము నేను తీరుచ్కొని, ఆ 

గోడకును దానికి పూత పూసినవారికిని పని తీరెనని మీతో చెపుప్దును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:37; నాయ్యాధిపతులు 9:38; నాయ్యాధిపతులు 10:14; 2 రాజులు 

3:13; యిరిమ్యా 2:28; యిరిమ్యా 29:31; యిరిమ్యా 29:32; యిరిమ్యా 37:19; 

విలాపవాకయ్ములు 2:14; విలాపవాకయ్ములు 2:15; యిరిమ్యా 28:16; జెకరాయ్ 13:2; మలాకీ 

2:9;  

వచనము 16 
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యెరూషలేమునకు సమాధానము లేకపోయినను ఆ పూత పూయువారు సమాధానారథ్మైన దరశ్నములు 

కనుచు పర్వచించువారు ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లే; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

లేవీయకాండము 26:28; యెషయా 30:30; కీరత్నలు 107:25; కీరత్నలు 148:8; యిరిమ్యా 

23:19; యోనా 1:4; నిరగ్మకాండము 9:18-29; కీరత్నలు 18:12; కీరత్నలు 18:13; కీరత్నలు 

105:32; కీరత్నలు 148:8; యెషయా 30:30; హగగ్యి 2:17; పర్కటన 8:7; పర్కటన 11:19; 

పర్కటన 16:21; యోబు 9:17; యోబు 37:6; కీరత్నలు 11:6; యిరిమ్యా 36:7; నహూము 1:8;  

వచనము 17 

మరియు నరపుతుర్డా, మనసుస్నకు వచిచ్నటుట్ పర్వచించు నీ జనుల కుమారెత్లమీద కఠినదృషిట్యుంచి 

వారికి విరోధముగా ఈలాగు పర్వచింపుము 

కీరత్నలు 11:3; మీకా 1:6; హబకూక్కు 3:13; మతత్యి 7:26; మతత్యి 7:27; లూకా 6:49; 1 

కొరిందీయులకు 3:11-15; యిరిమ్యా 6:15; యిరిమ్యా 8:12; యిరిమ్యా 14:15; యిరిమ్యా 

23:15; యెహెజేక్లు 13:9; యెహెజేక్లు 13:21; యెహెజేక్లు 13:23; యెహెజేక్లు 14:8; 

పర్సంగి 3:3; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 11:10; యెహెజేక్లు 16:29; యెహెజేక్లు 17:21;  

వచనము 18 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మనుషుయ్లను వేటాడవలెనని చేతుల కీళల్నిన్టికిని 

గుడ డ్లుకుటిట్, యెవరి యెతుత్ చొపుప్న వారి తలలకు ముసుకులుచేయు సతరీలారా, మీకు శర్మ; మీరు నా 

జనులను వేటాడి మిముమ్ను రకిష్ంచుకొందురు.  

నెహెమాయ్ 4:3; కీరత్నలు 62:3; యెషయా 30:13; యిరిమ్యా 23:17; యెహెజేక్లు 5:13; 

యెహెజేక్లు 13:20; యెహెజేక్లు 20:21;  

వచనము 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. 

Page  of 117 513



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

యెహెజేక్లు 13:10; యిరిమ్యా 5:31; యిరిమ్యా 6:14; యిరిమ్యా 8:11; యిరిమ్యా 28:1; 

యిరిమ్యా 28:9-17; యిరిమ్యా 29:31; యెషయా 48:22; యెషయా 57:20; యెషయా 

57:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19; 1 రాజులు 13:11; నెహెమాయ్ 6:14; యెషయా 

28:15; యెషయా 56:10; యిరిమ్యా 23:14; యిరిమ్యా 23:16; యిరిమ్యా 23:17; 

యెహెజేక్లు 13:18; యెహెజేక్లు 13:20; యెహెజేక్లు 13:22; మతత్యి 7:15; రోమీయులకు 

16:18;  

వచనము 20 

కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను దుఃఖపరచని నీతిమంతుని మనసుస్ను 

అబదధ్ములచేత మీరు దుఃఖింపజేయుదురు, దురామ్రుగ్లు తమ దుష పర్వరత్న విడిచి తమ పార్ణములను 

రకిష్ంచుకొనకుండ మీరు వారిని ధైరయ్పరతురు గనుక  

యెహెజేక్లు 4:3; యెహెజేక్లు 20:46; యెహెజేక్లు 21:2; యెషయా 3:16-26; యెషయా 4:4; 

నాయ్యాధిపతులు 4:4; 2 రాజులు 22:14; లూకా 2:36; 2 పేతురు 2:1; యెహెజేక్లు 13:2; 

పర్కటన 2:20; సంఖాయ్కాండము 16:28; నెహెమాయ్ 6:13; నెహెమాయ్ 6:14; యెహెజేక్లు 6:2; 

దానియేలు 2:9;  

వచనము 21 

మనుషుయ్లను వేటాడుటకై మీరు కుటుట్ గుడ డ్లకు నేను విరోధినై వారిని విడిపించెదను, మీ 

కౌగిటిలోనుండి వారిని ఊడబెరికి, మీరు వేటాడు మనుషుయ్లను నేను విడిపించి 

తపిప్ంచుకొననిచెచ్దను.  

యెహెజేక్లు 13:3; యెహెజేక్లు 13:10; యెహెజేక్లు 13:16; యిరిమ్యా 4:10; యిరిమ్యా 

6:14; 2 తిమోతి 4:3; యెహెజేక్లు 22:25; ఎఫెసీయులకు 4:14; 2 పేతురు 2:14; యెహెజేక్లు 

13:22; ఆదికాండము 10:9; 1 సమూయేలు 24:11; యెషయా 30:10; యెహెజేక్లు 16:23; 

మీకా 3:5;  

వచనము 22 
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మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు వేసిన ముసుకులను నేను చింపి 

మీచేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ వశమున ఉండరు. 

యెహెజేక్లు 20:39; యెహెజేక్లు 22:26; 1 సమూయేలు 2:16; 1 సమూయేలు 2:17; 

సామెతలు 28:21; మీకా 3:5; మీకా 3:11; మలాకీ 1:10; రోమీయులకు 16:18; 1 పేతురు 

5:2; 2 పేతురు 2:2; 2 పేతురు 2:3; యెహెజేక్లు 13:22; సామెతలు 19:27; రోమీయులకు 

14:15; 1 కొరిందీయులకు 8:11; యిరిమ్యా 23:14; యిరిమ్యా 23:17; సంఖాయ్కాండము 

22:7; నాయ్యాధిపతులు 17:10; నాయ్యాధిపతులు 18:4; నాయ్యాధిపతులు 18:20; 1 

సమూయేలు 2:29; నెహెమాయ్ 6:12; కీరత్నలు 35:4; సామెతలు 12:22; యెషయా 9:15; 

యెషయా 29:21; యెషయా 56:11; యిరిమ్యా 7:4; యెహెజేక్లు 22:25; యెహెజేక్లు 34:2; 

దానియేలు 2:9; ఆమోసు 7:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:18; ఫిలిపీప్యులకు 3:19; 1 తిమోతి 

6:10; తీతుకు 1:11;  

వచనము 23 

మీరికను వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనకయుందురు, సోదె చెపప్కయుందురు; నేను యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొనునటుల్ నా జనులను మీ వశమునుండి విడిపించెదను. 

యెహెజేక్లు 13:8; యెహెజేక్లు 13:9; యెహెజేక్లు 13:15; యెహెజేక్లు 13:16; 2 తిమోతి 

3:8; 2 తిమోతి 3:9; యిరిమ్యా 23:30;  
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వచనము 1 

అంతట ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో కొందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నా యెదుట కూరుచ్ండియుండగా 

యెహెజేక్లు 13:9; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 11:10; యెహెజేక్లు 13:14; యెహెజేక్లు 

13:23; మలాకీ 2:9;  

వచనము 2 

యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 9:4; యిరిమ్యా 4:10; యిరిమ్యా 14:13-17; యిరిమ్యా 23:9; యిరిమ్యా 23:14; 

విలాపవాకయ్ములు 2:11-14; యిరిమ్యా 23:14; యిరిమ్యా 27:14-17; యిరిమ్యా 28:16; 

యిరిమ్యా 29:32; యెహెజేక్లు 13:16; ఆదికాండము 3:4; ఆదికాండము 3:5; యిరిమ్యా 6:14; 

యిరిమ్యా 8:11; యిరిమ్యా 23:17; 2 పేతురు 2:18; 2 పేతురు 2:19; దివ్తీయోపదేశకాండము 

29:19; 1 సమూయేలు 23:16; 1 రాజులు 13:18; 1 రాజులు 22:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 

18:5; నెహెమాయ్ 6:12; యోబు 4:3; సామెతలు 12:22; సామెతలు 19:9; సామెతలు 24:24; 

యెషయా 5:18; యెషయా 9:15; యెషయా 28:15; యెషయా 57:11; యిరిమ్యా 18:11; 

యిరిమ్యా 20:6; యిరిమ్యా 23:22; యిరిమ్యా 28:15; యిరిమ్యా 29:31; విలాపవాకయ్ములు 

2:14; యెహెజేక్లు 7:13; యెహెజేక్లు 13:6; యెహెజేక్లు 13:18; యెహెజేక్లు 13:19; 

యెహెజేక్లు 22:28; ఆమోసు 2:4; మీకా 2:11; మీకా 3:6; జెకరాయ్ 10:2; మతత్యి 7:15; 

రోమీయులకు 14:15; 2 కొరిందీయులకు 11:15;  

వచనము 3 

నరపుతుర్డా, యీ మనుషుయ్లు తమ హృదయములలో విగర్హములనే నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు 

అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొనియునాన్రు, వీరు నాయొదద్ ఏమైన విచారణచేయదగునా? 

యెహెజేక్లు 13:6-16; యెహెజేక్లు 12:24; దివ్తీయోపదేశకాండము 18:20; మీకా 3:6; జెకరాయ్ 

13:3; 2 తిమోతి 3:9; యెహెజేక్లు 13:21; యెహెజేక్లు 34:10; మతత్యి 24:24; మారుక్ 

13:22; 1 కొరిందీయులకు 11:19; యూదా 1:24; పర్కటన 12:9; పర్కటన 12:11; పర్కటన 
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13:5; పర్కటన 13:8; పర్కటన 15:2; యెహెజేక్లు 13:9; యెహెజేక్లు 13:21; యెహెజేక్లు 

14:8; యెహెజేక్లు 15:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1; యిరిమ్యా 14:14; యిరిమ్యా 20:6; 

యిరిమ్యా 23:14; యిరిమ్యా 23:16; యిరిమ్యా 27:14; యిరిమ్యా 29:31; యెహెజేక్లు 6:7; 

యెహెజేక్లు 11:10; యెహెజేక్లు 13:14; యెహెజేక్లు 17:21; యెహెజేక్లు 21:29; యెహెజేక్లు 

22:28; జెకరాయ్ 10:2; జెకరాయ్ 13:2;  

వచనము 4 

కావున నీవు వారికి సంగతి తెలియజేసి యీలాగు చెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

తమ విసాత్రమైన విగర్హములనుబటిట్ తమ మనసుస్న విగర్హములను నిలుపుకొని తమకు దోషము 

కలుగజేసికొని తమ యెదుట అభయ్ంతరమును పెటుట్కొని పర్వకత్యొదద్కు వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరు  

యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 20:1; 2 రాజులు 6:32; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 4:8; యెహెజేక్లు 33:31; యెషయా 29:13; లూకా 10:39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

22:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:21; యెషయా 21:12; యెహెజేక్లు 7:26; యెహెజేక్లు 8:12;  

వచనము 5 

తమ విగర్హముల మూలముగా నాకు అనుయ్లైరి గనుక నేను వారి హృదయమును లోపరచునటుల్ 

యెహోవానగు నేనే వారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునాన్ను. 

1 రాజులు 14:4; ఆమోసు 3:7; సంఖాయ్కాండము 22:20; యిరిమ్యా 50:35;  

వచనము 6 

కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు నీవు ఈ మాట చెపుప్ము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ 

విగర్హములను విడిచిపెటిట్ మీరు చేయు హేయ కృతయ్ములనిన్టిని మాని మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి 

యెహెజేక్లు 14:4; యెహెజేక్లు 14:7; యెహెజేక్లు 6:9; యెహెజేక్లు 11:21; యెహెజేక్లు 

20:16; యెహెజేక్లు 36:25; యిరిమ్యా 17:1; యిరిమ్యా 17:2; యిరిమ్యా 17:9; 

ఎఫెసీయులకు 5:5; యెహెజేక్లు 3:20; యెహెజేక్లు 7:19; యెహెజేక్లు 44:12; యిరిమ్యా 

44:16-18; జెఫనాయ్ 1:3; 1 పేతురు 2:8; పర్కటన 2:14; యెహెజేక్లు 20:3; 1 సమూయేలు 
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28:6; 2 రాజులు 3:13; కీరత్నలు 66:18; కీరత్నలు 101:3; సామెతలు 15:8; సామెతలు 

15:29; సామెతలు 21:27; సామెతలు 28:9; యెషయా 1:15; యెషయా 33:15; యిరిమ్యా 

7:8-11; యిరిమ్యా 11:11; యిరిమ్యా 42:20; యిరిమ్యా 42:21; జెకరాయ్ 7:13; లూకా 20:8; 

1 సమూయేలు 14:37; 1 రాజులు 14:6; 1 రాజులు 22:5; 1 రాజులు 22:23; 2 రాజులు 

4:31; 2 రాజులు 22:13; 1 దినవృతాత్ంతములు 10:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:22; యోబు 

31:7; యిరిమ్యా 21:2; యిరిమ్యా 27:15; యిరిమ్యా 42:1; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 

20:31; యెహెజేక్లు 36:37; హోషేయ 4:8; యోహాను 4:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21; 

రోమీయులకు 14:13; 1 కొరిందీయులకు 8:9;  

వచనము 7 

ఇశార్యేలీయులలోను వారి దేశములో నివసించు పరదేశులలోను ఎవరైనను ననున్ అనుసరించక 

నాకు అనుయ్లై తమ మనసుస్న విగర్హములను నిలుపుకొని తమకు దోషము కలుగజేసికొని 

అభయ్ంతరమును తమయెదుట పెటుట్కొని తమ నిమితత్మై నాయొదద్ విచారణచేయవలెనని 

పర్వకత్యొదద్కు వచిచ్నయెడల యెహోవానగు నేనే సవ్యముగా వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను.  

యెహెజేక్లు 2:7; యెహెజేక్లు 3:4; యెహెజేక్లు 3:17-21; యెహెజేక్లు 14:7; 1 రాజులు 

21:20-25; 2 రాజులు 1:16; యెషయా 3:11; యెషయా 66:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 

27:15; 2 రాజులు 22:13; యోబు 36:21; యిరిమ్యా 42:1; యిరిమ్యా 42:20; యెహెజేక్లు 

6:9; యెహెజేక్లు 7:19; యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 14:3; యెహెజేక్లు 14:6; యెహెజేక్లు 

14:10; యెహెజేక్లు 16:59; యెహెజేక్లు 20:3; యెహెజేక్లు 20:16; యెహెజేక్లు 20:31; 

యెహెజేక్లు 44:12; 2 తిమోతి 3:7;  

వచనము 8 

ఆ మనుషుయ్లకు నేను విరోధినై నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ వారిని సూచనగాను 

సామెతగాను చేసి నా జనులలోనుండి నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను.  
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యెహెజేక్లు 14:9; యెహెజేక్లు 14:10; హోషేయ 10:2; జెకరాయ్ 7:11-14; 2 

దెసస్లోనీకయులకు 2:9-11; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:16; 

యెషయా 1:4; యిరిమ్యా 2:5; యిరిమ్యా 2:11-13; యిరిమ్యా 2:31; యిరిమ్యా 2:32; జెకరాయ్ 

11:8; రోమీయులకు 1:21-23; రోమీయులకు 1:28; రోమీయులకు 1:30; రోమీయులకు 8:7; 

గలతీయులకు 6:7; ఎఫెసీయులకు 4:18; కొలొసస్యులకు 1:21; హెబీర్యులకు 3:12;  

వచనము 9 

మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు నేనే ఆ పర్వకత్ను 

మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని నిరూమ్లము 

చేసెదను 

యెహెజేక్లు 18:30; 1 సమూయేలు 7:3; 1 రాజులు 8:47-49; నెహెమాయ్ 1:8; నెహెమాయ్ 1:9; 

యెషయా 55:6; యెషయా 55:7; యిరిమ్యా 8:5; యిరిమ్యా 8:6; యిరిమ్యా 31:18-20; 

యిరిమ్యా 50:4; యిరిమ్యా 50:5; విలాపవాకయ్ములు 3:39-41; హోషేయ 14:1-3; హోషేయ 

14:8; యోనా 3:7-9; మతత్యి 3:8-10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

17:30; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20; యాకోబు 4:8-10; యెహెజేక్లు 14:4; యెహెజేక్లు 

8:16; యెహెజేక్లు 16:63; యెహెజేక్లు 36:31; యెహెజేక్లు 36:32; 2 దినవృతాత్ంతములు 

29:6; యెషయా 2:20; యెషయా 30:22; యిరిమ్యా 13:27; జెఫనాయ్ 3:11; రోమీయులకు 

6:21; యెహెజేక్లు 20:7; యెహెజేక్లు 33:11;  

వచనము 10 

ఇశార్యేలీయులు ఇకను ననున్ విసరిజ్ంచి తొలగిపోవకయు తాము చేయు అతికర్మములనిన్టిచేత 

తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనకయు నుండి, నా జనులగునటుల్ను నేను వారికి దేవుడనైయుండునటుల్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:48; నిరగ్మకాండము 20:10; లేవీయకాండము 16:29; లేవీయకాండము 

20:2; లేవీయకాండము 24:22; సంఖాయ్కాండము 15:15; సంఖాయ్కాండము 15:29; హోషేయ 

4:14; హోషేయ 9:10; యూదా 1:19; యెహెజేక్లు 14:3; యెహెజేక్లు 14:4; యెహెజేక్లు 
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33:30-32; 2 రాజులు 8:8-15; యెషయా 58:1; యెషయా 58:2; యిరిమ్యా 21:1; యిరిమ్యా 

21:2; యిరిమ్యా 37:1-3; యిరిమ్యా 37:9; యిరిమ్యా 37:10; యిరిమ్యా 37:17; యిరిమ్యా 

38:14-23; యెహెజేక్లు 14:4; యెహెజేక్లు 14:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:26; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20; 1 రాజులు 14:6; యోబు 31:7; కీరత్నలు 34:16; యెషయా 

19:14; యెషయా 30:28; యెషయా 63:17; యిరిమ్యా 44:11; యెహెజేక్లు 3:20; 

యెహెజేక్లు 7:19; యెహెజేక్లు 14:10; యెహెజేక్లు 20:3; హోషేయ 4:8; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 7:42;  

వచనము 11 

వారు ఆలాగున తమకు కలుగజేసికొనిన దోషమునకు శిక్షనొందుదురు, పర్వకత్యొదద్ విచారించువాని 

దోషమెంతో పర్వకత్ దోషమును అంతే అగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 15:7; లేవీయకాండము 17:10; లేవీయకాండము 20:3-6; లేవీయకాండము 26:17; 

కీరత్నలు 34:16; యిరిమ్యా 21:10; యిరిమ్యా 44:11; యెహెజేక్లు 5:15; సంఖాయ్కాండము 

26:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37; కీరత్నలు 37:22; కీరత్నలు 44:13; కీరత్నలు 44:14; 

యెషయా 65:15; యిరిమ్యా 24:9; యిరిమ్యా 29:22; లేవీయకాండము 20:3; లేవీయకాండము 

22:3; సంఖాయ్కాండము 19:20; రోమీయులకు 11:22; 1 కొరిందీయులకు 10:11; యెహెజేక్లు 

6:7; యెహెజేక్లు 13:23; సంఖాయ్కాండము 16:38; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20; 1 రాజులు 14:6; యెషయా 8:18; యెషయా 24:2; 

యెహెజేక్లు 13:14; యెహెజేక్లు 14:7; యెహెజేక్లు 14:10; యెహెజేక్లు 20:3; యెహెజేక్లు 

25:13; హోషేయ 4:5;  

వచనము 12 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 20:25; 2 సమూయేలు 12:11; 2 సమూయేలు 12:12; 1 రాజులు 22:20-23; 

యోబు 12:16; కీరత్నలు 81:11; కీరత్నలు 81:12; యెషయా 63:16; యెషయా 66:4; 
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యిరిమ్యా 4:10; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9-12; యెహెజేక్లు 16:27; యెషయా 5:25; 

యెషయా 9:12; యెషయా 9:17; యెషయా 9:21; యెషయా 10:4; లేవీయకాండము 23:30; 2 

సమూయేలు 16:11; 2 సమూయేలు 24:1; 1 రాజులు 22:23; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:19; 2 

దినవృతాత్ంతములు 18:22; యెషయా 29:10; యిరిమ్యా 6:15; యిరిమ్యా 15:6; యిరిమ్యా 

27:10; యిరిమ్యా 38:23; యెహెజేక్లు 13:2; యెహెజేక్లు 13:9; యెహెజేక్లు 14:5; 

యెహెజేక్లు 25:7; హోషేయ 9:7; జెకరాయ్ 13:2; మతత్యి 15:14; యోహాను 12:40; 2 

దెసస్లోనీకయులకు 2:11; 2 తిమోతి 3:13; పర్కటన 8:8; పర్కటన 13:14; పర్కటన 16:14;  

వచనము 13 

నరపుతుర్డా, ఏ దేశమైతే విశావ్సఘాతకమై నా దృషిట్కి పాపముచేసినదో దానికి నేను విరోధినై 

పార్ణాధారమగు ఆహారము లేకుండజేసి కరవు పంపించి మనుషుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము 

చేయుదును  

యెహెజేక్లు 17:18-20; యెహెజేక్లు 23:49; ఆదికాండము 4:13; సంఖాయ్కాండము 5:31; 

మీకా 7:9; గలతీయులకు 6:5; యెహెజేక్లు 14:4; యెహెజేక్లు 14:7; యెహెజేక్లు 14:8; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1-10; దివ్తీయోపదేశకాండము 17:2-7; యిరిమ్యా 6:14; యిరిమ్యా 

6:15; యిరిమ్యా 8:11; యిరిమ్యా 8:12; యిరిమ్యా 14:15; పర్కటన 19:19-21; 

సంఖాయ్కాండము 14:34; యిరిమ్యా 4:10; యెహెజేక్లు 13:2; యెహెజేక్లు 13:9; యెహెజేక్లు 

14:5; హోషేయ 9:7; మలాకీ 2:12; మతత్యి 15:14; 2 తిమోతి 3:13;  

వచనము 14 

నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను వారు తమ నీతిచేత 

తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:10-31; యెహెజేక్లు 44:10; యెహెజేక్లు 44:15; యెహెజేక్లు 48:11; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 19:20; కీరత్నలు 119:67; యెషయా 

9:16; యిరిమ్యా 23:15; యిరిమ్యా 50:6; 2 పేతురు 2:15; యెహెజేక్లు 11:18-20; 
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యెహెజేక్లు 36:25-29; యెహెజేక్లు 37:23; యెహెజేక్లు 34:30; యెహెజేక్లు 36:28; 

యెహెజేక్లు 37:27; యెహెజేక్లు 39:22; ఆదికాండము 17:7; యిరిమ్యా 11:4; యిరిమ్యా 

31:33; యిరిమ్యా 32:38; జెకరాయ్ 13:9; హెబీర్యులకు 8:10; హెబీర్యులకు 11:16; పర్కటన 

21:7; యెషయా 61:6; యెహెజేక్లు 11:20;  

వచనము 15 

బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిరజ్నమై పాడగునటుల్ నేను దానిమీదికి దుషట్ మృగములను 

రపిప్ంచగా 

యిరిమ్యా 24:10; యిరిమ్యా 29:17;  

వచనము 16 

ఆ ముగుగ్రు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు వారు తముమ్ను మాతర్మే 

రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 9:9; ఎజార్ 9:6; యెషయా 24:20; విలాపవాకయ్ములు 1:8; విలాపవాకయ్ములు 1:20; 

దానియేలు 9:5; దానియేలు 9:10-12; యెహెజేక్లు 4:16; యెహెజేక్లు 5:16; లేవీయకాండము 

26:26; యెషయా 3:1; యిరిమ్యా 15:2; యిరిమ్యా 15:3; విలాపవాకయ్ములు 4:9; 

విలాపవాకయ్ములు 4:10; యెహెజేక్లు 14:17; యెహెజేక్లు 14:19; యెహెజేక్లు 14:21; 

యెహెజేక్లు 25:13; ఆదికాండము 6:7; యిరిమ్యా 7:20; యిరిమ్యా 32:43; యిరిమ్యా 36:29; 

రూతు 1:1; 2 సమూయేలు 24:13; 1 రాజులు 8:35; 2 రాజులు 4:38; 2 దినవృతాత్ంతములు 

6:26; కీరత్నలు 104:15; యిరిమ్యా 21:6; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 4:10; యెహెజేక్లు 

15:8; జెఫనాయ్ 1:3; పర్కటన 6:8;  

వచనము 17 

నేను అటిట్ దేశముమీదికి యుదధ్ము రపిప్ంచి ఖడగ్మును పిలిచి నీవు ఈ దేశమునందు సంచరించి 

మనుషుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నయెడల 
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యెహెజేక్లు 14:16; యెహెజేక్లు 14:18; యెహెజేక్లు 14:20; ఆదికాండము 6:8; ఆదికాండము 

7:1; ఆదికాండము 8:20; ఆదికాండము 8:21; హెబీర్యులకు 11:7; యెహెజేక్లు 28:3; 

దానియేలు 9:21; దానియేలు 10:11; యోబు 1:5; యోబు 42:8; యోబు 42:9; యిరిమ్యా 

7:16; యిరిమ్యా 11:14; యిరిమ్యా 14:11; యిరిమ్యా 14:12; యిరిమ్యా 15:1; యెహెజేక్లు 

14:20; సామెతలు 11:4; 2 పేతురు 2:9; ఆదికాండము 5:29; ఆదికాండము 6:9; ఆదికాండము 

7:23; 2 రాజులు 13:14; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:28; యోబు 

1:1; యిరిమ్యా 27:18; యెహెజేక్లు 3:19; యెహెజేక్లు 20:4; దానియేలు 1:6; మతత్యి 25:9; 

లూకా 3:36;  

వచనము 18 

ఆ ముగుగ్రును దానిలో ఉనన్ను నా జీవము తోడు వారు తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని 

కమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 5:17; లేవీయకాండము 26:22; 1 రాజులు 20:36; 2 రాజులు 17:25; యిరిమ్యా 

15:3; లేవీయకాండము 26:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24; యోబు 5:23; కీరత్నలు 50:11; 

యెషయా 45:7; యిరిమ్యా 9:10; యెహెజేక్లు 14:21;  

వచనము 19 

అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును నిరూమ్లమగుటకై 

పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

యెహెజేక్లు 14:14; యెహెజేక్లు 14:18; మతత్యి 18:19; మతత్యి 18:20; యాకోబు 5:16; 

యెహెజేక్లు 14:20; యెహెజేక్లు 33:11; సంఖాయ్కాండము 14:28; సంఖాయ్కాండము 14:29; 

ఆదికాండము 18:23-33; ఆదికాండము 19:29; యోబు 22:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

27:24; హెబీర్యులకు 11:7; యోబు 5:23; కీరత్నలు 50:11; యిరిమ్యా 5:6;  

వచనము 20 
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నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా జీవముతోడు వారు తమ 

నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను కుమారెత్నైనను 

రకిష్ంపజాలకుందురు 

యెహెజేక్లు 5:12; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 21:4; యెహెజేక్లు 

21:9-15; యెహెజేక్లు 29:8; యెహెజేక్లు 38:21; యెహెజేక్లు 38:22; లేవీయకాండము 

26:25; యిరిమ్యా 25:9; యిరిమ్యా 47:6; యెహెజేక్లు 14:13; యెహెజేక్లు 25:13; 

యిరిమ్యా 33:12; హోషేయ 4:3; జెఫనాయ్ 1:3; లేవీయకాండము 26:6; యెషయా 65:12; 

యిరిమ్యా 5:10; యిరిమ్యా 9:16; యిరిమ్యా 12:12; యిరిమ్యా 21:6; యిరిమ్యా 25:29; 

యిరిమ్యా 34:17; యిరిమ్యా 47:7; యెహెజేక్లు 12:14; యెహెజేక్లు 14:21; యెహెజేక్లు 

21:16; యెహెజేక్లు 33:2; మతత్యి 8:9; మతత్యి 24:6;  

వచనము 21 

పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు మనుషుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము 

చేయవలెనని నేను ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను దుషట్మృగములచేతను తెగులుచేతను ఈ నాలుగు 

విధముల యెరూషలేము మీద తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను వారు దాని రకిష్ంపలేరు 

యెహెజేక్లు 14:14; యిరిమ్యా 27:18; యెహెజేక్లు 12:15; యెహెజేక్లు 14:16;  

వచనము 22 

దానిలో కుమాళల్ శేషము కుమారెత్ల శేషము కొంత నిలుచును, వారు బయటికి రపిప్ంపబడెదరు, మీరు 

వారి పర్వరత్నను వారి కిర్యలను గురుత్పటుట్నటుల్ వారు బయలుదేరి మీయొదద్కు వచెచ్దరు, దాని 

గురుత్పటిట్ యెరూషలేముమీదికి నేను రపిప్ంచిన కీడునుగూరిచ్యు దానికి నేను సంభవింప 

జేసినదంతటినిగూరిచ్యు మీరు ఓదారుప్ నొందుదురు 

యెహెజేక్లు 5:12; యెహెజేక్లు 38:22; సంఖాయ్కాండము 14:12; సంఖాయ్కాండము 16:46-50; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 

28:59-61; 2 సమూయేలు 24:13; 2 సమూయేలు 24:15; 1 రాజులు 8:37; 2 
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దినవృతాత్ంతములు 6:28; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:9; కీరత్నలు 

91:3; కీరత్నలు 91:6; యెషయా 37:36; యిరిమ్యా 14:12; యిరిమ్యా 21:6; యిరిమ్యా 21:9; 

యిరిమ్యా 24:10; ఆమోసు 4:10; మతత్యి 24:7; యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 36:18; 

పర్కటన 16:3-6; 1 దినవృతాత్ంతములు 21:12; యోబు 9:23; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 

14:13; యెహెజేక్లు 14:21; యెహెజేక్లు 21:31; యెహెజేక్లు 25:13;  

వచనము 23 

మీరు వారి పర్వరత్నను కిర్యలను చూచి నేను చేసినదంతయు నిరేహ్తుకముగా చేయలేదని మీరు 

తెలిసికొని ఓదారుప్ నొందుదురు, ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:14; యెహెజేక్లు 14:16; దానియేలు 1:1; 2 రాజులు 23:36; యెహెజేక్లు 8:1; 

2 రాజులు 24:6; 2 రాజులు 24:8; యెహెజేక్లు 18:20; యెహెజేక్లు 18:22; యోబు 

5:19-24; కీరత్నలు 33:18; కీరత్నలు 33:19; యెషయా 3:10; హోషేయ 10:12; జెఫనాయ్ 2:3; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35; 1 యోహాను 2:29; 1 యోహాను 3:7; 1 యోహాను 3:10; 

ఆదికాండము 5:29; ఆదికాండము 6:9; యోబు 1:1; యెహెజేక్లు 3:19; యెహెజేక్లు 20:4; 

దానియేలు 1:6; మతత్యి 25:9; హెబీర్యులకు 11:7;  
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 14:13; యెహెజేక్లు 14:15; యెహెజేక్లు 14:17; యెహెజేక్లు 14:19; యెహెజేక్లు 

5:12; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 6:11; యెహెజేక్లు 6:12; యెహెజేక్లు 33:27; 

యిరిమ్యా 15:2; యిరిమ్యా 15:3; ఆమోసు 4:6-12; పర్కటన 6:4-8; నిరగ్మకాండము 7:4; 

లేవీయకాండము 26:6; లేవీయకాండము 26:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:24; రూతు 1:1; 2 సమూయేలు 

24:13; 1 రాజులు 8:37; 2 రాజులు 17:25; 2 రాజులు 25:3; యెషయా 24:17; యెషయా 

51:19; యిరిమ్యా 4:20; యిరిమ్యా 14:12; యిరిమ్యా 15:1; యిరిమ్యా 21:6; యిరిమ్యా 

25:29; యిరిమ్యా 27:8; యిరిమ్యా 27:13; యిరిమ్యా 32:24; యిరిమ్యా 38:2; యిరిమ్యా 

52:6; యెహెజేక్లు 12:14; యెహెజేక్లు 21:3; మతత్యి 24:7;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, దార్క్షచెటుట్ కఱఱ్ అడవిచెటల్లోనునన్ దార్క్షచెటుట్ కఱఱ్ తకిక్న చెటల్ కఱఱ్కంటెను ఏమైన 

శేర్షఠ్మా? 

యెహెజేక్లు 6:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:20; యెషయా 6:13; 

యెషయా 10:20-22; యెషయా 17:4-6; యెషయా 24:13; యెషయా 40:1; యెషయా 40:2; 

యెషయా 65:8; యెషయా 65:9; యిరిమ్యా 4:27; యిరిమ్యా 5:19; యిరిమ్యా 30:11; 

యిరిమ్యా 52:27-30; మీకా 5:7; మారుక్ 13:20; హెబీర్యులకు 12:6-11; యెహెజేక్లు 6:9; 

యెహెజేక్లు 6:10; యెహెజేక్లు 16:63; యెహెజేక్లు 20:43; యెహెజేక్లు 36:31; యిరిమ్యా 

31:17-21; యిరిమ్యా 3:21-25; లేవీయకాండము 26:44; ఎజార్ 9:8; నెహెమాయ్ 9:31; 

కీరత్నలు 59:11; యెషయా 1:9; విలాపవాకయ్ములు 1:18; యెహెజేక్లు 12:16; యెహెజేక్లు 

16:54; యెహెజేక్లు 32:31;  

వచనము 3 
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యే పనికైనను దాని కఱఱ్ను తీసికొందురా? యే యొక ఉపకరణము తగిలించుటకై యెవరైన దాని 

కఱఱ్తో మేకునైనను చేయుదురా? 

యెహెజేక్లు 8:6-18; యెహెజేక్లు 9:8; యెహెజేక్లు 9:9; ఆదికాండము 18:22-33; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2; నెహెమాయ్ 9:33; సామెతలు 26:2; యిరిమ్యా 7:17-28; యిరిమ్యా 

22:8; యిరిమ్యా 22:9; దానియేలు 9:7; దానియేలు 9:14; రోమీయులకు 2:5; పర్కటన 15:4; 

పర్కటన 16:6; లేవీయకాండము 26:44; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24; 2 దినవృతాత్ంతములు 

7:22; నెహెమాయ్ 9:31; కీరత్నలు 59:11; కీరత్నలు 64:9; యెషయా 24:13; యెషయా 42:16; 

యిరిమ్యా 9:12; విలాపవాకయ్ములు 1:18; యెహెజేక్లు 6:10; యెహెజేక్లు 12:16; యెహెజేక్లు 

16:54;  

వచనము 4 

అది పొయియ్కే సరిపడును గదా? అగిన్చేత దాని రెండు కొనలు కాలచ్బడి నడుమ నలల్బడిన తరువాత 

అది మరి ఏ పనికైనను తగునా? 

హోషేయ 10:1; హోషేయ 12:10;  

వచనము 5 

కాలకముందు అది యే పనికిని తగకపోయెనే; అగిన్ దానియందు రాజి దాని కాలిచ్న తరువాత అది 

పనికివచుచ్నా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:32; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:33; కీరత్నలు 80:8-16; 

పరమగీతము 2:13; పరమగీతము 2:15; పరమగీతము 6:11; పరమగీతము 7:12; పరమగీతము 

8:11; పరమగీతము 8:12; యెషయా 5:1-7; యిరిమ్యా 2:21; హోషేయ 10:1; మతత్యి 

21:33-41; మారుక్ 12:1-9; లూకా 20:9-16; యోహాను 15:1-6; యెషయా 44:23; మీకా 

3:12; జెకరాయ్ 11:2; యెషయా 27:11; యిరిమ్యా 24:2; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 15:6; 

యెహెజేక్లు 19:10; హోషేయ 11:6; మతత్యి 3:10; మతత్యి 7:19; మతత్యి 25:30; లూకా 

3:9; లూకా 23:31; యోహాను 15:4; హెబీర్యులకు 6:8;  
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వచనము 6 

కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను అగిన్కపప్గించిన దార్క్షచెటుట్ అడవిచెటల్లో 

ఏలాటిదో యెరూషలేము కాపురసుథ్లును ఆలాటివారే గనుక నేను వారిని అపప్గింపబోవుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 24:8; మతత్యి 5:13; మారుక్ 9:50; లూకా 14:34; లూకా 14:35; యెషయా 

22:24; యెషయా 30:14; యిరిమ్యా 13:7; యోహాను 15:6;  

వచనము 7 

నేను వారిమీద కఠినదృషిట్ నిలుపుదును, వారు అగిన్ని తపిప్ంచుకొనినను అగిన్యే వారిని దహించును; 

వారియెడల నేను కఠినదృషిట్ గలవాడనై యుండగా నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

కీరత్నలు 80:16; యెషయా 27:11; యోహాను 15:6; హెబీర్యులకు 6:8; యెషయా 1:31; 

ఆమోసు 4:11; మలాకీ 4:1; మతత్యి 3:12; హెబీర్యులకు 12:29; యోబు 15:30; యిరిమ్యా 

11:16; యెహెజేక్లు 19:12; మతత్యి 13:30;  

వచనము 8 

వారు నా విషయమై విశావ్సఘాతకులైరి గనుక నేను దేశమును పాడుచేసెదను; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 3:16;  
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 15:2; యెహెజేక్లు 17:3-10; యెహెజేక్లు 20:47; యెహెజేక్లు 20:48; యెషయా 

5:1-6; యెషయా 5:24; యెషయా 5:25; యిరిమ్యా 4:7; యిరిమ్యా 7:20; యిరిమ్యా 21:7; 

యిరిమ్యా 24:8-10; యిరిమ్యా 25:9-11; యిరిమ్యా 25:18; యిరిమ్యా 44:21-27; జెకరాయ్ 

1:6; కీరత్నలు 80:8; యెహెజేక్లు 12:20; యెహెజేక్లు 19:12; యెహెజేక్లు 22:21; 

యెహెజేక్లు 23:25; జెఫనాయ్ 1:3; రోమీయులకు 11:17;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, యెరూషలేము చేసిన హేయకృతయ్ములను దానికి తెలియజేసి నీవీలాగు పర్కటింపుము 

యెహెజేక్లు 14:8; లేవీయకాండము 17:10; లేవీయకాండము 20:3-6; లేవీయకాండము 26:17; 

కీరత్నలు 34:16; యిరిమ్యా 21:10; 1 రాజులు 19:17; యెషయా 24:18; యిరిమ్యా 48:43; 

యిరిమ్యా 48:44; ఆమోసు 5:19; ఆమోసు 9:1-4; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 7:4; 

యెహెజేక్లు 11:10; యెహెజేక్లు 20:38; యెహెజేక్లు 20:42; యెహెజేక్లు 20:44; కీరత్నలు 

9:16; యెషయా 47:14; యిరిమ్యా 23:30; యిరిమ్యా 44:11; యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 

13:23; యెహెజేక్లు 17:21; యెహెజేక్లు 20:47; యెహెజేక్లు 21:15; యెహెజేక్లు 22:21; 

యెహెజేక్లు 23:25; 1 పేతురు 3:12;  

వచనము 3 

పర్భువైన యెహోవా యెరూషలేమును గూరిచ్ యీ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ ఉతప్తిత్యు నీ 

జననమును కనానీయుల దేశసంబంధమైనవి; నీ తండిర్ అమోరీయుడు, నీ తలిల్ హితీత్యురాలు. 

యెహెజేక్లు 6:14; యెహెజేక్లు 14:13-21; యెహెజేక్లు 33:29; యెషయా 6:11; యెషయా 

24:3-12; యిరిమ్యా 25:10; యిరిమ్యా 25:11; జెఫనాయ్ 1:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 

36:14-16; యెహెజేక్లు 12:20; యెహెజేక్లు 33:28;  

వచనము 4 

Page  of 136 513



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

నీ జననవిధము చూడగా నీవు పుటిట్ననాడు నీ నాభిసూతర్ము కోయబడలేదు, శుభర్మగుటకు నీవు 

నీళల్తో కడుగబడను లేదు, వారు నీకు ఉపుప్ రాయకపోయిరి బటట్చుటట్కపోయిరి. 

సామెతలు 14:34; యెషయా 1:21; యిరిమ్యా 2:23; యిరిమ్యా 30:15; యెహెజేక్లు 2:3; 

యెహెజేక్లు 22:2; హోషేయ 1:2; హోషేయ 4:12; ఆమోసు 2:4; జెకరాయ్ 5:7;  

వచనము 5 

ఈ పనులలో ఒకటైనను నీకు చేయవలెనని యెవరును కటాకిష్ంపలేదు, నీయందు 

జాలిపడినవాడొకడును లేకపోయెను; నీవు పుటిట్ననాడే బయటనేలను పారవేయబడి, చూడ 

అసహయ్ముగా ఉంటివి. 

యెహెజేక్లు 20:4; యెహెజేక్లు 22:2; యెహెజేక్లు 23:36; యెహెజేక్లు 33:7-9; యెషయా 

58:1; హోషేయ 8:1; యెహెజేక్లు 8:9-17; యెహెజేక్లు 2:1; మీకా 3:8;  

వచనము 6 

అయితే నేను నీయొదద్కు వచిచ్, రకత్ములో పొరుల్చునన్ నినున్ చూచి నీ రకత్ములో పొరిల్యునన్ నీవు 

బర్దుకుమని నీతో చెపిప్తిని, నీవు నీ రకత్ములో పొరిల్యునన్ను బర్దుకుమని నీతో చెపిప్తిని.  

యెహెజేక్లు 16:45; యెహెజేక్లు 21:30; ఆదికాండము 11:25; ఆదికాండము 11:29; 

యెహోషువ 24:14; నెహెమాయ్ 9:7; యెషయా 1:10; యెషయా 51:1; యెషయా 51:2; మతత్యి 

3:7; మతత్యి 11:24; లూకా 3:7; యోహాను 8:44; ఎఫెసీయులకు 2:3; 1 యోహాను 3:10; 

ఆదికాండము 15:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 20:17; 1 రాజులు 21:26; 2 రాజులు 21:11; 

ఎజార్ 9:1; యెహోషువ 5:1; యెహోషువ 24:2; నాయ్యాధిపతులు 3:6; కీరత్నలు 136:23; 

యెషయా 43:27; యెషయా 48:8; యెహెజేక్లు 16:22; యెహెజేక్లు 16:44; యెహెజేక్లు 

20:4; హోషేయ 12:7; మతత్యి 14:11;  

వచనము 7 
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మరియు నేల నాటబడిన చిగురు వృది ధ్యగునటుల్ నేను నినున్ వృది ధ్లోనికి తేగా నీవు ఎదిగి పెదద్దానవై 

ఆభరణభూషితురాలవైతివి; దిగంబరివై వసత్రహీనముగానునన్ నీకు సత్నము లేరప్డెను, తలవెండుర్కలు 

పెరిగెను. 

యెహెజేక్లు 20:8; యెహెజేక్లు 20:13; ఆదికాండము 15:13; నిరగ్మకాండము 1:11-14; 

నిరగ్మకాండము 2:23; నిరగ్మకాండము 2:24; నిరగ్మకాండము 5:16-21; దివ్తీయోపదేశకాండము 

5:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 15:15; యెహోషువ 24:2; నెహెమాయ్ 9:7-9; హోషేయ 2:3; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:7; విలాపవాకయ్ములు 2:20; 

విలాపవాకయ్ములు 2:22; లూకా 2:7; లూకా 2:12; యోబు 3:12; సామెతలు 3:8; యెషయా 

44:2; యెహెజేక్లు 16:9; యెహెజేక్లు 21:30; మతత్యి 14:11; యోహాను 13:8; రోమీయులకు 

5:6;  

వచనము 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 2:6; యెషయా 49:15; విలాపవాకయ్ములు 2:11; విలాపవాకయ్ములు 2:19; 

విలాపవాకయ్ములు 4:3; విలాపవాకయ్ములు 4:10; ఆదికాండము 21:10; నిరగ్మకాండము 1:22; 

సంఖాయ్కాండము 19:16; యిరిమ్యా 9:21; యిరిమ్యా 9:22; యిరిమ్యా 22:19; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:13; యోబు 3:12; సామెతలు 3:8;  

వచనము 9 

అపుప్డు నేను నీళల్తో నినున్ కడిగి నీమీదనునన్ రకత్మంతయు తుడిచి నినున్ నూనెతో అంటి 

నిరగ్మకాండము 2:24; నిరగ్మకాండము 2:25; నిరగ్మకాండము 3:7; నిరగ్మకాండము 3:8; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:34; యెషయా 14:19; యెషయా 51:23; మీకా 7:10; మతత్యి 5:13; 

హెబీర్యులకు 10:29; పర్కటన 14:20; యెహెజేక్లు 20:5-10; నిరగ్మకాండము 19:4-6; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:4; కీరత్నలు 105:10-15; కీరత్నలు 105:26-37; యోహాను 5:25; 

రోమీయులకు 9:15; ఎఫెసీయులకు 2:4; ఎఫెసీయులకు 2:5; తీతుకు 3:3-7; కీరత్నలు 68:13; 

యెషయా 1:2; యెషయా 4:4; యెషయా 46:3; యెషయా 63:7; యెహెజేక్లు 16:8; 

యెహెజేక్లు 16:9; హోషేయ 11:1; లూకా 15:20; లూకా 19:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6; 

2 కొరిందీయులకు 5:15;  

వచనము 10 

విచితర్మైన కుటుట్పని చేసిన వసత్రము నీకు ధరింపజేసితిని, సనన్మైన యెఱఱ్ని చరమ్ముతో చేయబడిన 

పాదరక్షలు నీకు తొడిగించితిని, సనన్పు అవిసెనారబటట్ నీకు వేయించితిని, నీకు పటుట్బటట్ 

ధరింపజేసితిని. 

ఆదికాండము 22:17; నిరగ్మకాండము 1:7; నిరగ్మకాండము 12:37; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

7 :17; యెహెజేక్లు 16:10-13; యెహెజేక్లు 16:16; నిరగ్మకాండము 3 :22; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 

32:10-14; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:26-29; నెహెమాయ్ 9:18-25; కీరత్నలు 135:4; కీరత్నలు 

147:20; కీరత్నలు 148:14; కీరత్నలు 149:2-4; యెషయా 61:10; యెషయా 62:3; 

యెహెజేక్లు 16:22; యోబు 1:21; పరమగీతము 4:5; హోషేయ 2:3; హోషేయ 2:9; హోషేయ 

2:10; పర్కటన 3:17; పర్కటన 3:18; పరమగీతము 8:10; దానియేలు 8:8; 1 పేతురు 3:3;  

వచనము 11 

మరియు ఆభరణములచేత నినున్ అలంకరించి నీచేతులకు కడియములు పెటిట్ నీ మెడకు గొలుసు 

తగిలించి 

యెహెజేక్లు 16:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:6-8; రూతు 3:9; 1 సమూయేలు 12:22; 

యెషయా 41:8; యెషయా 41:9; యెషయా 43:4; యెషయా 63:7-9; యిరిమ్యా 2:2; 

యిరిమ్యా 2:3; యిరిమ్యా 31:3; హోషేయ 11:1; మలాకీ 1:2; రోమీయులకు 5:8; 

రోమీయులకు 9:10-13; రూతు 3:9; యెహెజేక్లు 20:5; యెహెజేక్లు 20:6; నిరగ్మకాండము 
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19:4-8; నిరగ్మకాండము 24:1-8; నిరగ్మకాండము 32:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31; 

యిరిమ్యా 2:2; యిరిమ్యా 2:3; యిరిమ్యా 31:32; హోషేయ 2:18-20; ఆదికాండము 48:5; 

నిరగ్మకాండము 2:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 22:30; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:5; సామెతలు 

2:17; పర్సంగి 3:8; పరమగీతము 4:9; యెషయా 43:1; యెషయా 54:5; యెషయా 61:3; 

యెషయా 61:10; యెహెజేక్లు 16:32; యెహెజేక్లు 16:45; యెహెజేక్లు 16:60; యెహెజేక్లు 

23:4; హోషేయ 2:15; మలాకీ 2:14; మలాకీ 3:17; మతత్యి 19:9; లూకా 1:72; యోహాను 

3:29; రోమీయులకు 9:25; 2 కొరిందీయులకు 6:2; కొలొసస్యులకు 3:12; 2 

దెసస్లోనీకయులకు 2:13; హెబీర్యులకు 8:9;  

వచనము 12 

నీ చెవులకును ముకుక్నకును పోగులను నీ తలకు కిరీటమును పెటిట్ంచితిని. 

యెహెజేక్లు 16:4; యెహెజేక్లు 36:25; కీరత్నలు 51:7; యెషయా 4:4; యోహాను 13:8-10; 1 

కొరిందీయులకు 6:11; 1 కొరిందీయులకు 10:2; హెబీర్యులకు 9:10-14; 1 యోహాను 5:8; 

పర్కటన 1:5; పర్కటన 1:6; యెహెజేక్లు 16:6; కీరత్నలు 23:5; 2 కొరిందీయులకు 1:21; 1 

యోహాను 2:20; 1 యోహాను 2:27; లూకా 15:22; ఎఫెసీయులకు 5:26; 1 తిమోతి 2:9; 

హెబీర్యులకు 10:22;  

వచనము 13 

ఈలాగు బంగారుతోను వెండితోను నేను నినున్ అలంకరించి, సనన్పు అవిసెనారయు పటుట్ను విచితర్పు 

కుటుట్పనియుగల బటట్లును నీకు ధరింపజేసి, గోధుమలును తేనెయు నూనెయు నీకాహారముగా 

ఇయయ్గా, నీవు మికిక్లి సౌందరయ్వతివై రాణియగునంతగా అభివృధి ధ్ నొందితివి. 

యెహెజేక్లు 16:7; కీరత్నలు 45:13; కీరత్నలు 45:14; యెషయా 61:3; యెషయా 61:10; లూకా 

15:22; పర్కటన 21:2; యెహెజేక్లు 16:13; యెహెజేక్లు 16:18; నిరగ్మకాండము 28:5; 1 

పేతురు 3:3; 1 పేతురు 3:4; నిరగ్మకాండము 25:5; నిరగ్మకాండము 26:14; నిరగ్మకాండము 

39:27; నిరగ్మకాండము 39:28; పర్కటన 7:9-14; పర్కటన 19:8; ఆదికాండము 41:42; 
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సామెతలు 31:22; పర్కటన 18:12; ఆదికాండము 24:47; నిరగ్మకాండము 11:2; 

నిరగ్మకాండము 25:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:11; యెషయా 

3:23; యిరిమ్యా 2:32; యెహెజేక్లు 16:39;  

వచనము 14 

నేను నీ కనుగర్హించిన నా పర్భావముచేత నీ సౌందరయ్ము పరిపూరణ్ము కాగా అనయ్జనులు దాని చూచి 

నీ కీరిత్ పర్శంసించుచు వచిచ్రి; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 24:22; ఆదికాండము 24:47; ఆదికాండము 24:53; లేవీయకాండము 8:9; ఎసేత్రు 

2:17; యెషయా 28:5; విలాపవాకయ్ములు 5:16; పర్కటన 2:10; పర్కటన 4:4; పర్కటన 4:10; 

ఆదికాండము 41:42; సామెతలు 1:9; సామెతలు 4:9; పరమగీతము 1:10; పరమగీతము 4:9; 

యెషయా 3:19; దానియేలు 5:7; దానియేలు 5:16; దానియేలు 5:29; ఆదికాండము 24:22; 

యెషయా 3:21; ఆదికాండము 35:4; నిరగ్మకాండము 32:2; నిరగ్మకాండము 35:22; 

సంఖాయ్కాండము 31:50; నాయ్యాధిపతులు 8:24; యోబు 42:11; సామెతలు 25:12; హోషేయ 

2:13; కీరత్నలు 73:6; యెహెజేక్లు 23:42;  

వచనము 15 

అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు 

పర్తి వానితో బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన వానితోనెలల్ పోతివి. 

ఆదికాండము 24:22; నిరగ్మకాండము 32:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 26:19; యెషయా 3:20; 

యెహెజేక్లు 21:26; యెహెజేక్లు 23:42;  

వచనము 16 

మరియు నీ వసత్రములలో కొనిన్ తీసి, చితర్ముగా అలకరింపబడిన ఉనన్త సథ్లములను ఏరప్రచి, 

వాటిమీద పండుకొని వయ్భిచారము చేసితివి; అటిట్ కారయ్ములు ఎంతమాతర్మును జరుగకూడనివి, 

అటిట్వియు నిక జరుగవు. 
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యెహెజేక్లు 16:19; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14; కీరత్నలు 45:13; కీరత్నలు 45:14; కీరత్నలు 81:16; కీరత్నలు 

147:14; హోషేయ 2:5; యెహెజేక్లు 16:14; యెహెజేక్లు 16:15; కీరత్నలు 48:2; కీరత్నలు 

50:2; యెషయా 64:11; యిరిమ్యా 13:20; ఆదికాండము 17:6; 1 సమూయేలు 12:12; 2 

సమూయేలు 8:15; 1 రాజులు 4:21; ఎజార్ 4:20; ఎజార్ 5:11; కీరత్నలు 50:2; 

విలాపవాకయ్ములు 2:15; పరమగీతము 6:4; యెహెజేక్లు 16:10; యెహెజేక్లు 23:40; లూకా 

16:19;  

వచనము 17 

నేను నీకిచిచ్న బంగారువియు వెండివియునైన ఆభరణములను తీసికొని నీవు పురుషరూప 

విగర్హములను చేసికొని వాటితో వయ్భిచరించితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:6-8; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:32-38; యెహోషువ 2:9-11; 

యెహోషువ 9:6-9; 1 రాజులు 10:1-13; 1 రాజులు 10:24; 2 దినవృతాత్ంతములు 2:11; 2 

దినవృతాత్ంతములు 2:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 9:23; విలాపవాకయ్ములు 2:15; 1 

కొరిందీయులకు 4:7; సంఖాయ్కాండము 16:2; సామెతలు 30:9; పరమగీతము 1:5; పరమగీతము 

4:1; పరమగీతము 6:4; యెహెజేక్లు 5:5; యెహెజేక్లు 16:13; యెహెజేక్లు 28:17; 

యెహెజేక్లు 31:9;  

వచనము 18 

మరియు నీ విచితర్ వసత్రములను తీసి వాటికి ధరింపజేసి, నా తైలమును నా ధూపమును 

వాటికరిప్ంచితివి. 

యెహెజేక్లు 33:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15; యెషయా 48:1; యిరిమ్యా 7:4; మీకా 

3:11; జెఫనాయ్ 3:11; మతత్యి 3:9; యెహెజేక్లు 20:8; యెహెజేక్లు 23:3; యెహెజేక్లు 23:8; 

యెహెజేక్లు 23:11; యెహెజేక్లు 23:12-21; నిరగ్మకాండము 32:6-35; సంఖాయ్కాండము 

25:1; సంఖాయ్కాండము 25:2; నాయ్యాధిపతులు 2:12; నాయ్యాధిపతులు 3:6; నాయ్యాధిపతులు 
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10:6; 1 రాజులు 11:5; 1 రాజులు 12:28; 2 రాజులు 17:7; 2 రాజులు 21:3; కీరత్నలు 

106:35; యెషయా 1:21; యెషయా 57:8; యిరిమ్యా 2:20; యిరిమ్యా 3:1; యిరిమ్యా 7:4; 

హోషేయ 1:2; హోషేయ 4:10; పర్కటన 17:5; యెహెజేక్లు 16:25; యెహెజేక్లు 16:36; 

యెహెజేక్లు 16:37; ఆదికాండము 38:24; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16; 2 రాజులు 21:15; 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11; నెహెమాయ్ 9:26; కీరత్నలు 78:56; కీరత్నలు 106:36; కీరత్నలు 

106:39; సామెతలు 11:22; సామెతలు 30:9; సామెతలు 31:30; యిరిమ్యా 3:13; యిరిమ్యా 

3:20; యిరిమ్యా 13:27; యిరిమ్యా 32:30; యెహెజేక్లు 16:13; యెహెజేక్లు 16:45; 

యెహెజేక్లు 23:7; యెహెజేక్లు 28:17; హోషేయ 2:5; మతత్యి 19:9; పర్కటన 14:8;  

వచనము 19 

భోజనమునకై నేనిచిచ్న ఆహారమును గోధుమ పిండిని నూనెను తేనెను తీసికొని యింపైన సువాసన 

కలుగునటుల్ నీవు ఆ బొమమ్లకు అరిప్ంచితివి, ఆలాగున జరిగెను గదా? యిదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 7:20; 2 రాజులు 23:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:24; హోషేయ 2:8; ఆదికాండము 

37:3; లేవీయకాండము 13:47; యెషయా 57:7; యిరిమ్యా 2:20; యిరిమ్యా 3:2; యెహెజేక్లు 

16:7; యెహెజేక్లు 21:24; యెహెజేక్లు 23:26; హోషేయ 2:5; హోషేయ 4:13; లూకా 

16:12;  

వచనము 20 

మరియు నీవు నాకు కనిన కుమారులను కుమారెత్లను ఆ బొమమ్లు మింగివేయునటుల్ వాటి పేరట 

వారిని వధించితివి, 

యెహెజేక్లు 7:19; యెహెజేక్లు 23:14-21; నిరగ్మకాండము 32:1-4; హోషేయ 2:13; హోషేయ 

10:1; యెషయా 44:19; యెషయా 44:20; యెషయా 57:7; యెషయా 57:8; యిరిమ్యా 

2:27; యిరిమ్యా 2:28; యిరిమ్యా 3:9; నిరగ్మకాండము 32:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:7; 

యెహెజేక్లు 23:16; పర్కటన 13:14;  
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వచనము 21 

నీ జారతవ్ము చాలకపోయెననియు నా పిలల్లను వధించి వాటికి పర్తిషిఠ్ంచి యపప్గించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:38; యెహెజేక్లు 23:41; హోషేయ 2:7;  

వచనము 22 

నీ బాలయ్ కాలమందు నీవు దిగంబరివై వసత్రహీనముగానుండి నీ రకత్ములో నీవు పొరుల్చుండిన సంగతి 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొనక ఇనిన్ హేయకిర్యలను ఇంక జారతవ్మును చేయుచు వచిచ్తివి. 

యెహెజేక్లు 16:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14-17; హోషేయ 2:8-13; ఆదికాండము 

8:21; సంఖాయ్కాండము 28:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:38; యెహెజేక్లు 20:28; 

యెహెజేక్లు 23:41;  

వచనము 23 

ఇంతగా చెడుతనము జరిగించినందుకు నీకు శర్మ నీకు శర్మ; యిదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:21; యెహెజేక్లు 23:4; ఆదికాండము 17:7; నిరగ్మకాండము 13:2; 

నిరగ్మకాండము 13:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:12; 

యెహెజేక్లు 20:26; యెహెజేక్లు 20:31; యెహెజేక్లు 23:37; యెహెజేక్లు 23:39; 2 రాజులు 

16:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:6; కీరత్నలు 106:37; కీరత్నలు 106:38; యెషయా 57:5; 

యిరిమ్యా 7:31; యిరిమ్యా 32:35; మీకా 6:7; యెహెజేక్లు 8:17; యిరిమ్యా 2:34; యిరిమ్యా 

2:35; లేవీయకాండము 20:2; 1 రాజులు 16:31; 2 రాజులు 3:27; 2 దినవృతాత్ంతములు 

28:3; పర్సంగి 7:17; యెషయా 7:13; యిరిమ్యా 19:5; యెహెజేక్లు 16:36; యెహెజేక్లు 

16:38; యెహెజేక్లు 16:45; యెహెజేక్లు 23:20; యెహెజేక్లు 34:18; హోషేయ 2:2; 

యోహాను 8:41;  

వచనము 24 

నీవు వీధి వీధిని గుళుల్ కటిట్తివి, యెతత్యిన బలిపీఠములను ఏరప్రచితివి, 
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కీరత్నలు 106:37; లేవీయకాండము 18:21; లేవీయకాండము 20:1-5; దివ్తీయోపదేశకాండము 

18:10; 2 రాజులు 17:17; 2 రాజులు 21:6; 2 రాజులు 23:10; లేవీయకాండము 20:2; 2 

రాజులు 16:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:3; యిరిమ్యా 2:34; యిరిమ్యా 19:5; యిరిమ్యా 

32:35; యెహెజేక్లు 16:20; యెహెజేక్లు 16:36; యెహెజేక్లు 16:38; యెహెజేక్లు 16:45; 

యెహెజేక్లు 20:26; యెహెజేక్లు 23:37; మీకా 6:7; యోహాను 8:41;  

వచనము 25 

పర్తి అడ డ్దోవను నీ బలిపీఠము కటిట్ నీ సౌందరయ్మును హేయకిర్యకు వినియోగపరచి నీయొదద్కు 

వచిచ్నవారికందరికిని నీ పాదములు తెరచి వారితో బహుగా వయ్భిచరించితివి. 

యెహెజేక్లు 16:3-7; యెహెజేక్లు 16:43; యెహెజేక్లు 16:60-63; యిరిమ్యా 2:2; హోషేయ 

2:3; హోషేయ 11:1; 1 రాజులు 11:8; యెషయా 54:4; యెహెజేక్లు 16:7; యెహెజేక్లు 23:3; 

యెహెజేక్లు 23:19; హోషేయ 2:15;  

వచనము 26 

మరియు నీవు మదించియునన్ నీ పొరుగువారైన ఐగుపీత్యులతో వయ్భిచరించి నీ జారతవ్కిర్యలను 

పెంపుచేసి నాకు కోపము పుటిట్ంచితివి. 

యెహెజేక్లు 2:10; యెహెజేక్లు 13:3; యెహెజేక్లు 13:18; యెహెజేక్లు 24:6; యిరిమ్యా 

13:27; జెఫనాయ్ 3:1; మతత్యి 11:21; మతత్యి 23:13-29; పర్కటన 8:13; పర్కటన 12:12; 

యెషయా 2:8; హోషేయ 7:13;  

వచనము 27 

కాబటిట్ నేను నీకు విరోధినై నీ జీవనోపాధిని తకుక్వచేసి, నీ కామవికార చేషట్లకు సిగుగ్పడిన నీ 

శతుర్వులైన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లకు నినున్ అపప్గించుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 16:31; యెహెజేక్లు 16:39; యెహెజేక్లు 20:28; యెహెజేక్లు 20:29; 2 రాజులు 

21:3-7; 2 రాజులు 23:5-7; 2 రాజులు 23:11; 2 రాజులు 23:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 

33:3-7; లేవీయకాండము 26:30; కీరత్నలు 78:58; యెషయా 57:5; యెషయా 57:7; 
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యిరిమ్యా 2:20; యిరిమ్యా 3:2; యిరిమ్యా 17:3; 1 రాజులు 14:23; సామెతలు 7:12; 

యిరిమ్యా 3:6; యిరిమ్యా 3:13; యిరిమ్యా 6:15; యిరిమ్యా 44:21; యెహెజేక్లు 16:27;  

వచనము 28 

అంతటితో తృపిత్నొందక అషూష్రు వారితోను నీవు వయ్భిచరించితివి, వారితోకూడి జారతవ్ము చేసినను 

తృపిత్నొందకపోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:31; ఆదికాండము 38:14; ఆదికాండము 38:21; సామెతలు 9:14; సామెతలు 

9:15; యెషయా 3:9; యిరిమ్యా 2:23; యిరిమ్యా 2:24; యిరిమ్యా 3:2; యిరిమ్యా 6:15; 

యెహెజేక్లు 23:9; యెహెజేక్లు 23:10; యెహెజేక్లు 23:32; పర్కటన 17:1-5; పర్కటన 

17:12; పర్కటన 17:13; పర్కటన 17:16; ఆదికాండము 39:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16; 

నాయ్యాధిపతులు 10:6; 1 రాజులు 12:31; 1 రాజులు 14:23; సామెతలు 7:12; యెషయా 

57:7; యెషయా 57:8; యిరిమ్యా 2:20; యిరిమ్యా 3:6; యిరిమ్యా 3:13; యిరిమ్యా 5:6; 

యిరిమ్యా 11:15; యెహెజేక్లు 16:15; యెహెజేక్లు 16:39; యెహెజేక్లు 20:29; యెహెజేక్లు 

23:19; హోషేయ 2:2; హోషేయ 4:13;  

వచనము 29 

కనాను దేశము మొదలుకొని కలీద్యదేశమువరకు నీవు బహుగా వయ్భిచరించినను నీవు 

తృపిత్నొందలేదు. 

యెహెజేక్లు 8:10; యెహెజేక్లు 8:14; యెహెజేక్లు 20:7; యెహెజేక్లు 20:8; యెహెజేక్లు 

23 :3 ; యెహెజేక్లు 23 :8 ; యెహెజేక్లు 23 :19 -21 ; నిరగ్మకాండము 32 :4 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:17; యెహోషువ 24:14; యెషయా 

30:21; లేవీయకాండము 15:3; నాయ్యాధిపతులు 10:6; యిరిమ్యా 3:1; యెహెజేక్లు 23:20;  

వచనము 30 

నీ హృదయమెంత బలహీనమాయెను! సిగుగ్మాలిన వేశాయ్కిర్యలైన వీటిననిన్టిని జరిగించుటకై 
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యెహెజేక్లు 14:9; యెషయా 5:25; యెషయా 9:12; యెషయా 9:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 

28:48-57; యెషయా 3:1; హోషేయ 2:9-12; యెహెజేక్లు 16:24; యెహెజేక్లు 16:37; 

యెహెజేక్లు 23:22; యెహెజేక్లు 23:25; యెహెజేక్లు 23:28; యెహెజేక్లు 23:29; యెహెజేక్లు 

23:46; యెహెజేక్లు 23:47; కీరత్నలు 106:41; యిరిమ్యా 34:21; పర్కటన 17:16; 2 రాజులు 

24:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:19; యెషయా 9:12; 

యెహెజేక్లు 16:47; యెహెజేక్లు 16:57; యెహెజేక్లు 5:6; యెహెజేక్లు 5:7; 2 సమూయేలు 

1:20; యిరిమ్యా 2:33; యెహెజేక్లు 6:14; యెహెజేక్లు 16:46; ఆమోసు 4:6; లూకా 15:14; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1;  

వచనము 31 

నీవు పర్తి అడ డ్దోవను గుళల్ను పర్తి రాజవీధిని యొక బలిపీఠమును కటుట్చు, వేశయ్ చేయునటుల్ చేయక, 

జీతము పుచుచ్కొననొలల్క యుంటివి. వయ్భిచారిణియగు భారయ్ తన పురుషుని తోర్సివేసి 

యెహెజేక్లు 23:5-9; యెహెజేక్లు 23:12-21; నాయ్యాధిపతులు 10:6; 2 రాజులు 16:7; 2 

రాజులు 16:10-18; 2 రాజులు 21:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:23; యిరిమ్యా 2:18; 

యిరిమ్యా 2:36; హోషేయ 10:6; ఆదికాండము 38:24; నాయ్యాధిపతులు 19:2; యిరిమ్యా 

2:20; యిరిమ్యా 3:1; హోషేయ 2:5;  

వచనము 32 

అనుయ్లను చేరుచ్కొనును గదా? పురుషులు వేశయ్లకు పడుపుసొమిమ్చెచ్దరు గదా?  

యెహెజేక్లు 13:14-23; నాయ్యాధిపతులు 2:12-19; 2 రాజులు 21:9; యెహెజేక్లు 

23:14-21; యిరిమ్యా 3:1; యెహెజేక్లు 23:16; యెహెజేక్లు 23:19; మతత్యి 19:9;  

వచనము 33 

నీ విటకాండుర్ నలుదికుక్లనుండి వచిచ్ నీతో వయ్భిచరించునటుల్ వారికందరికి నీవే సొమిమ్చుచ్చు 

వచిచ్తివి, బహుమానముల నిచుచ్చు వచిచ్తివి. 
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సామెతలు 9:13; యెషయా 1:3; యిరిమ్యా 2:12; యిరిమ్యా 2:13; యిరిమ్యా 4:22; 

నాయ్యాధిపతులు 16:15; నాయ్యాధిపతులు 16:16; సామెతలు 7:11-13; సామెతలు 7:21; 

యెషయా 3:9; యిరిమ్యా 3:3; పర్కటన 17:1-6; ఆదికాండము 39:12; లేవీయకాండము 13:3;  

వచనము 34 

నీ జారతవ్మునకును ఇతర సతరీల జారతవ్మునకును భేదమేమనగా వయ్భిచరించుటకు ఎవడైనను నీవెంట 

తిరుగుటయు లేదు, నీకు పడుపుసొమిమ్చుచ్టయు లేదు, నీవే యెదురు జీతమిచిచ్తివి, ఇదే నీకును 

వారికిని కలిగిన భేదము; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:24; యెహెజేక్లు 16:39; యెహెజేక్లు 16:25; హోషేయ 12:11; యెహెజేక్లు 

16:33; యెహెజేక్లు 16:34; యెషయా 52:3; ఆదికాండము 39:12; సామెతలు 7:12; 

యెషయా 23:17; యిరిమ్యా 2:20; యిరిమ్యా 3:6; యెహెజేక్లు 20:29;  

వచనము 35 

కాబటిట్ వేశాయ్, యెహోవా మాట ఆలకింపుము 

యెహెజేక్లు 16:8; యెహెజేక్లు 23:37; యెహెజేక్లు 23:45; యిరిమ్యా 2:25; యిరిమ్యా 

2:28; యిరిమ్యా 3:1; యిరిమ్యా 3:8; యిరిమ్యా 3:9; యిరిమ్యా 3:20; హోషేయ 2:2; 

హోషేయ 3:1; 2 కొరిందీయులకు 11:2; 2 కొరిందీయులకు 11:3; ఆదికాండము 39:7; 

యెషయా 57:8; యోహాను 4:18;  

వచనము 36 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ విటకాండర్తో నీవు నీ సొముమ్ వయ్యపరచి నీవు 

వయ్భిచారము చేసి నీ మానము నీవు కనుపరచుకొనిన దానినిబటిట్యు, నీ విటకాండర్నుబటిట్యు, హేయ 

విగర్హములనుబటిట్యు, నీవు వాటికపప్గించిన నీ బిడ డ్ల రకత్మునుబటిట్యు,  

ఆదికాండము 38:16-18; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18; 

హోషేయ 2:12; యోవేలు 3:3; మీకా 1:7; లూకా 15:30; యెషయా 30:3; యెషయా 30:6; 
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యెషయా 30:7; యెషయా 57:9; హోషేయ 8:9; హోషేయ 8:10; ఆదికాండము 38:17; 

సామెతలు 7:13; యెషయా 1:4; యెహెజేక్లు 16:31; 1 తిమోతి 6:10;  

వచనము 37 

నీవు సంభోగించిన నీ విటకాండర్నందరిని నీకిషుట్లైన వారినందరిని నీవు దేవ్షించువారినందరిని నేను 

పోగుచేయుచునాన్ను; వారిని నీ చుటుట్ పోగుచేసి సమకూరిచ్ వారికి నీ మానము కనబడునటుల్ నేను 

దాని బయలుపరచెదను. 

ఆదికాండము 39:7; యెహెజేక్లు 16:31; హోషేయ 8:9;  

వచనము 38 

జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు 

రకత్ము నియమింతును. 

యెషయా 1:21; యెషయా 23:15; యెషయా 23:16; యిరిమ్యా 3:1; యిరిమ్యా 3:6-8; 

హోషేయ 2:5; నహూము 3:4; యోహాను 4:10; యోహాను 4:18; పర్కటన 17:5; యెహెజేక్లు 

13:2; యెహెజేక్లు 20:47; యెహెజేక్లు 34:7; 1 రాజులు 22:19; యెషయా 1:10; యెషయా 

28:14; హోషేయ 4:1; ఆమోసు 7:16;  

వచనము 39 

వారిచేతికి నినున్ అపప్గించెదను, నీవు కటిట్న గుళల్ను వారు పడదోర్సి నీవు నిలువబెటిట్న బలిపీఠములను 

ఊడబెరికి నీ బటట్లను తీసివేసి నీ సొగసైన ఆభరణములను తీసికొని నినున్ దిగంబరిగాను 

వసత్రహీనురాలుగాను చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 16:15-22; యెహెజేక్లు 22:15; యెహెజేక్లు 23:8; యెహెజేక్లు 24:13; 

యెహెజేక్లు 36:25; విలాపవాకయ్ములు 1:9; జెఫనాయ్ 3:1; యెహెజేక్లు 23:10; యెహెజేక్లు 

23:18; యెహెజేక్లు 23:29; ఆదికాండము 3:7; ఆదికాండము 3:10; ఆదికాండము 3:11; 

కీరత్నలు 139:11; కీరత్నలు 139:12; యిరిమ్యా 13:22-26; పర్కటన 3:18; యెహెజేక్లు 

16:20; యెహెజేక్లు 16:21; యిరిమ్యా 2:34; యెషయా 3:17; యిరిమ్యా 4:30; యిరిమ్యా 
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12:9; యిరిమ్యా 44:4; యెహెజేక్లు 16:38; యెహెజేక్లు 16:57; యెహెజేక్లు 23:37; 

యెహెజేక్లు 36:18; హోషేయ 2:10; ఆమోసు 5:2;  

వచనము 40 

వారు నీమీదికి సమూహములను రపిప్ంచి నినున్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురు, కతుత్లచేత నినున్ 

పొడిచివేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 23:9; యెహెజేక్లు 23:10; యెహెజేక్లు 23:22-30; యిరిమ్యా 4:30; యిరిమ్యా 

13:22; యిరిమ్యా 13:26; యిరిమ్యా 22:20; విలాపవాకయ్ములు 1:8; విలాపవాకయ్ములు 1:19; 

హోషేయ 2:3; హోషేయ 2:10; హోషేయ 8:10; నహూము 3:5; నహూము 3:6; పర్కటన 

17:16; యెషయా 3:17; యెషయా 47:2; యిరిమ్యా 12:9; యిరిమ్యా 21:4; విలాపవాకయ్ములు 

1:2; యెహెజేక్లు 16:15; యెహెజేక్లు 16:27; యెహెజేక్లు 16:57; యెహెజేక్లు 23:5; 

యెహెజేక్లు 23:17; యెహెజేక్లు 23:26; యెహెజేక్లు 23:28; యెహెజేక్లు 23:29; యెహెజేక్లు 

24:8; హోషేయ 10:10; ఆమోసు 5:2; మీకా 1:11; పర్కటన 2:22; పర్కటన 16:15;  

వచనము 41 

వారు నీ యిండల్ను అగిన్చేత కాలుచ్దురు, అనేక సతరీలు చూచుచుండగా నీకు శిక్ష విధింతురు, ఈలాగు 

నేను నీ వేశాయ్తవ్మును మానిప్ంపగా నీవికను పడుపు సొమిమ్యయ్క యుందువు; 

యెహెజేక్లు 16:40; యెహెజేక్లు 23:45-47; ఆదికాండము 38:11; ఆదికాండము 38:24; 

లేవీయకాండము 20:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 22:22-24; మతత్యి 1:18; మతత్యి 1:19; 

యోహాను 8:3-5; యెహెజేక్లు 16:20; యెహెజేక్లు 16:21; యెహెజేక్లు 16:36; ఆదికాండము 

9:6; నిరగ్మకాండము 21:12; సంఖాయ్కాండము 35:31; కీరత్నలు 79:3-5; యిరిమ్యా 18:21; 

జెఫనాయ్ 1:17; నహూము 1:2; పర్కటన 16:6; సంఖాయ్కాండము 25:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 

17:2; యోబు 31:11; యిరిమ్యా 4:4; యెహెజేక్లు 7:3; యెహెజేక్లు 11:9; యెహెజేక్లు 

21:30; యెహెజేక్లు 23:24; యెహెజేక్లు 23:25; యెహెజేక్లు 23:37; యెహెజేక్లు 24:8; 

జెఫనాయ్ 1:18; యోహాను 8:5; పర్కటన 16:3;  
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వచనము 42 

ఈ విధముగా నీమీదనునన్ నా కోర్ధమును చలాల్రుచ్కొందును, నా రోషము నీయెడల మానిపోవును, 

ఇకను ఆయాసపడకుండ నేను శాంతము తెచుచ్కొందును. 

యెహెజేక్లు 16:24; యెహెజేక్లు 16:25; యెహెజేక్లు 16:31; యెహెజేక్లు 7:22-24; 

యెషయా 27:9; యెహెజేక్లు 16:10-20; యెహెజేక్లు 23:26; యెహెజేక్లు 23:29; యెషయా 

3:16-24; హోషేయ 2:3; హోషేయ 2:9-13; యిరిమ్యా 17:3; యెహెజేక్లు 6:6;  

వచనము 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. 

హబకూక్కు 1:6-10; యోహాను 8:5-7; యెహెజేక్లు 23:10; యెహెజేక్లు 23:47; యెహెజేక్లు 

24:21; యిరిమ్యా 25:9; యెహెజేక్లు 16:38; యెహెజేక్లు 23:46;  

వచనము 44 

సామెతలు చెపుప్వారందరును తలిల్ యెటిట్దో బిడ డ్యు అటిట్దే యని నినున్గూరిచ్ యందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:16; 2 రాజులు 25:9; యిరిమ్యా 39:8; యిరిమ్యా 52:13; మీకా 

3:12; యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 23:10; యెహెజేక్లు 23:48; దివ్తీయోపదేశకాండము 

13:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 22:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 22:24; యోబు 34:26; 

యెహెజేక్లు 23:27; యెహెజేక్లు 37:23; యెషయా 1:25; యెషయా 1:26; యెషయా 2:18; 

యెషయా 27:9; హోషేయ 2:6-17; మీకా 5:10-14; జెకరాయ్ 13:2; 1 తిమోతి 5:20; 

ఆదికాండము 38:24; సంఖాయ్కాండము 17:5; యిరిమ్యా 2:20; యిరిమ్యా 17:27; యెహెజేక్లు 

11:9; యెహెజేక్లు 23:47; యెహెజేక్లు 25:11; యెహెజేక్లు 28:17; 1 పేతురు 4:1;  

వచనము 45 
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పెనిమిటిని బిడ డ్లను విడనాడిన నీ తలిల్తో నీవు సాటిదానవు, పెనిమిటిని బిడ డ్లను విడనాడిన నీ అకక్ 

చెలెల్ండర్తో నీవు సాటిదానవు; నీ తలిల్ హితీత్యురాలు నీ తండిర్ అమోరీయుడు,  

యెహెజేక్లు 5:13; యెహెజేక్లు 21:17; 2 సమూయేలు 21:14; యెషయా 1:24; జెకరాయ్ 6:8; 

యెహెజేక్లు 39:29; యెషయా 40:1; యెషయా 40:2; యెషయా 54:9; యెషయా 54:10; 

యెహెజేక్లు 8:18; యెహెజేక్లు 24:13; హోషేయ 10:10;  

వచనము 46 

నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను 

నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 

యెహెజేక్లు 16:22; కీరత్నలు 78:42; కీరత్నలు 106:13; యిరిమ్యా 2:32; యెహెజేక్లు 6:9; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21; కీరత్నలు 78:40; కీరత్నలు 95:10; యెషయా 63:10; ఆమోసు 

2:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51; ఎఫెసీయులకు 4:30; యెహెజేక్లు 7:3; యెహెజేక్లు 7:4; 

యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 7:9; యెహెజేక్లు 9:10; యెహెజేక్లు 11:21; యెహెజేక్లు 

22:31; రోమీయులకు 2:8; రోమీయులకు 2:9; యెషయా 43:24; యెషయా 54:4; యెహెజేక్లు 

22:9; యెహెజేక్లు 23:49; యెహెజేక్లు 24:14; మలాకీ 2:17;  

వచనము 47 

అయితే వారి పర్వరత్న ననుసరించుటయు, వారు చేయు హేయకిర్యలు చేయుటయు సవ్లప్కారయ్మని 

యెంచి, వారి నడతలను మించునటుల్గా నీవు చెడుమారగ్ములయందు పర్వరిత్ంచితివి. 

యెహెజేక్లు 18:2; యెహెజేక్లు 18:3; 1 సమూయేలు 24:13; యెహెజేక్లు 16:3; యెహెజేక్లు 

16:45; 1 రాజులు 21:16; 2 రాజులు 17:11; 2 రాజులు 17:15; 2 రాజులు 21:9; ఎజార్ 

9:1; కీరత్నలు 106:35-38; ఆదికాండము 31:1; సామెతలు 30:15; యెహెజేక్లు 11:12; 

యెహెజేక్లు 23:2; హోషేయ 4:5; మీకా 2:4;  

వచనము 48 
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నీవును నీ కుమారెత్లును చేసినటుల్ నీ చెలెల్లైన సొదొమయైనను దాని కుమారెత్లైనను చేసినవారు కారని 

నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:8; యెహెజేక్లు 16:15; యెహెజేక్లు 16:20; యెహెజేక్లు 16:21; యెహెజేక్లు 

23:37-39; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:31; యెషయా 1:4; 

జెకరాయ్ 11:8; రోమీయులకు 1 :30; రోమీయులకు 1 :31; యెహెజేక్లు 16:3; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:32; 2 సమూయేలు 20:19; 2 రాజులు 21:11; 2 

దినవృతాత్ంతములు 33:9; యెహెజేక్లు 16:44; హోషేయ 4:5; కొలొసస్యులకు 3:6;  

వచనము 49 

నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును కలిగిన గరవ్మును ఆహార 

సమృది ధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును దరిదుర్లకును సహాయము 

చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:51; యెహెజేక్లు 23:4; యెహెజేక్లు 23:11; యెహెజేక్లు 23:31-33; 

యిరిమ్యా 3:8-11; మీకా 1:5; యెహెజేక్లు 16:48; యెహెజేక్లు 16:49; యెహెజేక్లు 

16:53-56; యెహెజేక్లు 16:61; ఆదికాండము 13:11-13; ఆదికాండము 18:20-33; 

ఆదికాండము 19 :24 ; ఆదికాండము 19 :25 ; దివ్తీయోపదేశకాండము 29 :23 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:32; యెషయా 1:9; యెషయా 1:10; యిరిమ్యా 23:14; 

విలాపవాకయ్ములు 4:6; లూకా 17:28-30; 2 పేతురు 2:6; యూదా 1:7; పర్కటన 11:8; 

యెహెజేక్లు 16:27; యెహెజేక్లు 26:6; ఆదికాండము 14:8; ఆదికాండము 19:29; హోషేయ 

11:8; ఆదికాండము 13:13; సంఖాయ్కాండము 21:25; పరమగీతము 8:8; యిరిమ్యా 3:7; 

యిరిమ్యా 49:2; యెహెజేక్లు 21:16; యెహెజేక్లు 23:2; హోషేయ 7:1; కొలొసస్యులకు 3:6;  

వచనము 50 

వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 
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యెహెజేక్లు 8:17; 1 రాజులు 16:31; యెహెజేక్లు 16:48; యెహెజేక్లు 16:51; యెహెజేక్లు 

5:6; యెహెజేక్లు 5:7; 2 రాజులు 21:9; 2 రాజులు 21:16; యోహాను 15:21; యోహాను 

15:22; 1 కొరిందీయులకు 5:1; ఆదికాండము 30:15; నిరగ్మకాండము 23:24; 1 రాజులు 

14:22; 1 రాజులు 21:26; 2 రాజులు 16:3; కీరత్నలు 53:1; యెషయా 7:13; యిరిమ్యా 

2:33; యిరిమ్యా 3:11; యిరిమ్యా 5:28; యిరిమ్యా 44:4; యెహెజేక్లు 16:27; యెహెజేక్లు 

23:11; యెహెజేక్లు 23:31; యెహెజేక్లు 34:18; హోషేయ 9:1;  

వచనము 51 

షోమోర్ను సహా నీ పాపములలో సగమైన చేయలేదు, అది చేసినవాటి కంటె నీవు అతయ్ధికముగా 

హేయకిర్యలు చేసితివి; నీవు ఇనిన్ హేయకిర్యలు చేసి నీ సహోదరిని నిరోద్షురాలినిగా కనుపరచితివి. 

మతత్యి 10:15; మతత్యి 11:24; మారుక్ 6:11; లూకా 10:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52; 

1 రాజులు 14:22; విలాపవాకయ్ములు 4:6; యెహెజేక్లు 5:7; యెహెజేక్లు 16:46; యెహెజేక్లు 

16:47; యెహెజేక్లు 26:6; యెహెజేక్లు 33:11; హోషేయ 9:1; మతత్యి 11:23; రోమీయులకు 

2:27;  

వచనము 52 

నీవు వారికంటె అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు జరిగించినందున నినున్బటిట్ చూడగా నీ సహోదరీలు 

నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు; నీవు వారికి విధించిన అవమానశిక్ష నీకే రావలెను; నినున్బటిట్ 

చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు గనుక నీవు అవమానపరచబడి 

సిగుగ్నొందుము. 

యెహెజేక్లు 28:2; యెహెజేక్లు 28:9; యెహెజేక్లు 28:17; యెహెజేక్లు 29:3; ఆదికాండము 

19:9; కీరత్నలు 138:6; సామెతలు 16:5; సామెతలు 16:18; సామెతలు 18:12; సామెతలు 

21:4; యెషయా 3:9; యెషయా 16:6; దానియేలు 4:30; దానియేలు 4:37; దానియేలు 5:23; 

ఓబధాయ్ 1 :3 ; 1 పేతురు 5 :5 ; ఆదికాండము 13 :10; ఆదికాండము 18 :20; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15; యెషయా 22:13; యెషయా 22:14; ఆమోసు 6:3-6; లూకా 
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12:16-20; లూకా 16:19; లూకా 17:28; లూకా 21:34; యెహెజేక్లు 18:12; సామెతలు 

21:13; యెషయా 3:14; యెషయా 3:15; ఆమోసు 5:11; ఆమోసు 5:12; ఆమోసు 8:4-6; 

మీకా 3:2-4; లూకా 16:20; లూకా 16:21; ఆదికాండము 19:5; ఆదికాండము 19:24; 

ఆదికాండము 19:27; సంఖాయ్కాండము 21:25; కీరత్నలు 73:7; సామెతలు 30:9; యెషయా 

3:16; యిరిమ్యా 5:7; యిరిమ్యా 48:11; యెహెజేక్లు 16:46; యెహెజేక్లు 28:5; మతత్యి 

20:3; మతత్యి 20:6; మతత్యి 24:38; రోమీయులకు 2:12; 1 తిమోతి 6:17; 2 పేతురు 2:6;  

వచనము 53 

నీవు చేసినది అంతటి విషయమై నీవు బిడియపడి సిగుగ్నొంది వారిని ఓదారుచ్నటుల్ 

ఆదికాండము 13:13; ఆదికాండము 18:20; ఆదికాండము 19:5; లేవీయకాండము 18:22; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17; 2 రాజులు 23:7; సామెతలు 16:18; సామెతలు 18:12; 

రోమీయులకు 1:26; రోమీయులకు 1:27; యూదా 1:7; ఆదికాండము 19:24; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23; యోబు 18:15; యెషయా 13:19; యిరిమ్యా 20:16; 

యిరిమ్యా 49:18; యిరిమ్యా 50:40; విలాపవాకయ్ములు 4:6; ఆమోసు 4:11; జెఫనాయ్ 2:9; 2 

పేతురు 2:6; పర్కటన 18:9; ఆదికాండము 19:27; లేవీయకాండము 18:27; సామెతలు 30:9; 

యెషయా 3:16; యిరిమ్యా 5:7; యిరిమ్యా 13:9; యిరిమ్యా 48:11; మతత్యి 24:38; లూకా 

17:28; రోమీయులకు 2:12; 1 తిమోతి 6:17;  

వచనము 54 

అపాయమునొందిన సొదొమను దాని కుమారెత్లను షోమోర్నును దాని కుమారెత్లను వారివలెనే 

అపాయమొందిన నీ వారిని మరల సాథ్పించెదరు. 

లూకా 12:47; లూకా 12:48; రోమీయులకు 3:9-20; యిరిమ్యా 3:8-11; మతత్యి 12:41; 

మతత్యి 12:42; ఆదికాండము 19:5; 2 సమూయేలు 11:21; 2 రాజులు 17:19; 2 రాజులు 

21:2; 2 రాజులు 21:9; కీరత్నలు 53:1; యెషయా 59:12; యిరిమ్యా 2:33; యిరిమ్యా 3:11; 

యెహెజేక్లు 16:46; యెహెజేక్లు 16:47; యెహెజేక్లు 23:19; 1 కొరిందీయులకు 5:1;  
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వచనము 55 

సొదొమయు దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును తమ 

పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, నీవును నీ కుమారెత్లును మీ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు. 

యెహెజేక్లు 16:56; మతత్యి 7:1-5; లూకా 6:37; రోమీయులకు 2:1; రోమీయులకు 2:10; 

రోమీయులకు 2:26; రోమీయులకు 2:27; యెహెజేక్లు 16:54; యెహెజేక్లు 16:63; యెహెజేక్లు 

36:6; యెహెజేక్లు 36:7; యెహెజేక్లు 36:15; యెహెజేక్లు 36:31; యెహెజేక్లు 36:32; 

యెహెజేక్లు 39:26; యెహెజేక్లు 44:13; యిరిమ్యా 23:40; యిరిమ్యా 31:19; యిరిమ్యా 

51:51; హోషేయ 10:6; రోమీయులకు 1:32; రోమీయులకు 6:21; ఆదికాండము 38:26; 1 

సమూయేలు 24:17; 1 రాజులు 2:32; 2 సమూయేలు 11:21; 2 రాజులు 17:19; 2 రాజులు 

21:9; యెషయా 59:12; యిరిమ్యా 2:33; యిరిమ్యా 3:11; యిరిమ్యా 30:10; యెహెజేక్లు 

32:24; మతత్యి 12:41; లూకా 15:15; రోమీయులకు 5:20; 1 కొరిందీయులకు 5:1;  

వచనము 56 

నీ చుటుట్ ఉండి నినున్ తృణీకరించిన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లును సిరియా కుమారెత్లును నినున్ 

అవమానపరచగా 

యెహెజేక్లు 16:60; యెహెజేక్లు 16:61; యెహెజేక్లు 29:14; యెహెజేక్లు 39:25; యోబు 

42:10; కీరత్నలు 14:7; కీరత్నలు 85:1; కీరత్నలు 126:1; యెషయా 1:9; యిరిమ్యా 20:16; 

యిరిమ్యా 31:23; యిరిమ్యా 48:47; యిరిమ్యా 49:6; యిరిమ్యా 49:39; యోవేలు 3:1; 

యెషయా 19:24; యెషయా 19:25; యిరిమ్యా 12:16; రోమీయులకు 11:23-31; 

సంఖాయ్కాండము 21:25; యెహెజేక్లు 16:46; యెహెజేక్లు 16:55; ఆమోసు 9:14; జెఫనాయ్ 

3:20; పర్కటన 11:8;  

వచనము 57 

నీదురామ్రగ్ము వెలల్డి చేయబడకముందు నీవు గరివ్ంచి యునన్పుప్డు నీ చెలెల్లగు సొదొమ పర్సాత్వమెతత్క 

పోతివి. 
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యెహెజేక్లు 16:52; యెహెజేక్లు 16:63; యెహెజేక్లు 36:31; యెహెజేక్లు 36:32; యిరిమ్యా 

2:26; యెహెజేక్లు 14:22; యెహెజేక్లు 14:23; యెహెజేక్లు 5:7; యెహెజేక్లు 32:24;  

వచనము 58 

నీవు చేసిన మోసమును నీ హేయకృతయ్ములను నీవే భరించితివి; ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 16:53; యెహెజేక్లు 36:11; మలాకీ 3:4; పరమగీతము 8:8;  

వచనము 59 

పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు చేసిన నిబంధనను భంగము చేయవలెనని 

పర్మాణమును తృణీకరించుదానా, నీవు చేసినటే ట్ నేను నీకు చేయబోవుచునాన్ను. 

యెషయా 65:5; జెఫనాయ్ 3:11; లూకా 15:28-30; లూకా 18:11; పరమగీతము 8:8; 

యిరిమ్యా 13:9; యెహెజేక్లు 16:52; దానియేలు 4:37; 1 తిమోతి 6:17;  

వచనము 60 

నీ యౌవన దినములయందు నేను నీతో చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని యొక నితయ్ 

నిబంధనను నీతో చేసి దాని సిథ్రపరతును. 

యెహెజేక్లు 16:36; యెహెజేక్లు 16:37; యెహెజేక్లు 21:24; యెహెజేక్లు 23:18; యెహెజేక్లు 

23:19; కీరత్నలు 50:21; విలాపవాకయ్ములు 4:22; హోషేయ 2:10; హోషేయ 7:1; 1 

కొరిందీయులకు 4:5; 2 రాజులు 16:5-7; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 

28:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:18-23; యెషయా 7:1; యెషయా 14:28; ఆదికాండము 

10:22; ఆదికాండము 10:23; సంఖాయ్కాండము 23:7; యెహెజేక్లు 16:27; యిరిమ్యా 33:24; 

2 సమూయేలు 1:20; యెహెజేక్లు 22:4; యెహెజేక్లు 39:26; జెకరాయ్ 9:7;  

వచనము 61 

నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను వారిని నీకు కుమారెత్లుగా 

ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న మనసుస్నకు తెచుచ్కొని 

సిగుగ్పడుదువు. 

Page  of 157 513



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

యెహెజేక్లు 23:49; ఆదికాండము 4:13; విలాపవాకయ్ములు 5:7; యెహెజేక్లు 39:26;  

వచనము 62 

నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొనునటుల్ నేను నీతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదను. 

యెహెజేక్లు 7:4; యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 7:9; యెహెజేక్లు 14:4; యెషయా 3:11; 

యిరిమ్యా 2:19; మతత్యి 7:1; మతత్యి 7:2; రోమీయులకు 2:8; రోమీయులకు 2:9; 

యెహెజేక్లు 17:13-16; నిరగ్మకాండము 24:1-8; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10-15; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:25; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:31; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:32; 

యెషయా 24:5; యిరిమ్యా 22:9; యిరిమ్యా 31:32; లేవీయకాండము 26:15; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:23; కీరత్నలు 44:17; సామెతలు 2:17; యిరిమ్యా 11:10; 

యెహెజేక్లు 17:16; యెహెజేక్లు 20:37; హోషేయ 6:7; హోషేయ 8:1; జెకరాయ్ 11:10; 

హెబీర్యులకు 8:9;  

వచనము 63 

నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి 

సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:8; లేవీయకాండము 26:42; లేవీయకాండము 26:45; నెహెమాయ్ 1:5-11; 

కీరత్నలు 105:8; కీరత్నలు 106:45; యిరిమ్యా 2:2; యిరిమ్యా 33:20-26; హోషేయ 2:15; 

లూకా 1:72; యెహెజేక్లు 37:26; యెహెజేక్లు 37:27; యెషయా 55:3; 2 సమూయేలు 23:5; 

యిరిమ్యా 31:31-34; యిరిమ్యా 32:38-41; యిరిమ్యా 50:5; హోషేయ 2:19; హోషేయ 

2:20; హెబీర్యులకు 8:10; హెబీర్యులకు 12:24; హెబీర్యులకు 13:20; ఆదికాండము 9:15; 

లేవీయకాండము 26:44; సామెతలు 2:17; యెషయా 54:4; యెషయా 57:18; యిరిమ్యా 

31:32; యెహెజేక్లు 16:22; యెహెజేక్లు 16:53; యెహెజేక్లు 16:62; యెహెజేక్లు 20:37; 

దానియేలు 9:27; హోషేయ 1:11; రోమీయులకు 5:20; హెబీర్యులకు 8:8;  
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 16:63; యెహెజేక్లు 20:43; యెహెజేక్లు 36:31; యెహెజేక్లు 36:32; యోబు 

42:5; యోబు 42:6; కీరత్నలు 119:59; యిరిమ్యా 31:18-20; యిరిమ్యా 50:4; యిరిమ్యా 

50:5; యెహెజేక్లు 16:53-55; పరమగీతము 8:8; పరమగీతము 8:9; యెషయా 2:2-5; 

యెషయా 11:9; యెషయా 11:10; హోషేయ 1:9-11; రోమీయులకు 11:11; రోమీయులకు 

15:8; రోమీయులకు 15:9; రోమీయులకు 15:16; గలతీయులకు 4:26; గలతీయులకు 4:27; 

ఎఫెసీయులకు 2:12-14; ఎఫెసీయులకు 3:6; యెషయా 49:18-23; యెషయా 54:1; యెషయా 

54:2; యెషయా 60:4; యెషయా 66:7-12; గలతీయులకు 4:26-31; యిరిమ్యా 31:31-40; 

యోహాను 15:16; హెబీర్యులకు 8:13; ఆదికాండము 2:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:7; 1 

రాజులు 8:47; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:15; యిరిమ్యా 3:24; యిరిమ్యా 31:19; యెహెజేక్లు 

16:46; యెహెజేక్లు 43:10; రోమీయులకు 6:21; ఎఫెసీయులకు 2:11; 2 దెసస్లోనీకయులకు 

3:14; హెబీర్యులకు 7:12; హెబీర్యులకు 8:8; పర్కటన 2:5; పర్కటన 3:3;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, నీవు ఉపమానరీతిగా విపుప్డు కథ యొకటి ఇశార్యేలీయులకు వేయుము. ఎటల్నగా 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యెహెజేక్లు 16:60; దానియేలు 9:27; హోషేయ 2:18-23; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 

39:22; యిరిమ్యా 24:7; యోవేలు 3:17; లేవీయకాండము 26:9; యెహెజేక్లు 34:30; 

యెహెజేక్లు 37:13; రోమీయులకు 3:27;  

వచనము 3 

నానావిధములగు విచితర్ వరణ్ములు గల రెకక్లును ఈకెలును పొడుగైన పెదద్ రెకక్లునుగల యొక 

గొపప్ పకిష్రాజు లెబానోను పరవ్తమునకు వచిచ్ యొక దేవదారు వృక్షపు పైకొమమ్ను పటుట్కొనెను. 
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యెహెజేక్లు 16:61; యెహెజేక్లు 36:31; యెహెజేక్లు 36:32; ఎజార్ 9:6; దానియేలు 9:7; 

దానియేలు 9:8; యోబు 40:4; యోబు 40:5; కీరత్నలు 39:9; విలాపవాకయ్ములు 3:39; 

రోమీయులకు 2:1; రోమీయులకు 3:19; రోమీయులకు 3:27; రోమీయులకు 9:19; రోమీయులకు 

9:20; రోమీయులకు 5:1; రోమీయులకు 5:2; 1 కొరిందీయులకు 4:7; ఎఫెసీయులకు 2:3-5; 

తీతుకు 3:3-7; నిరగ్మకాండము 32:25; 1 రాజులు 8:47; 1 దినవృతాత్ంతములు 21:17; యోబు 

42:6; కీరత్నలు 51:15; పరమగీతము 4:3; యెషయా 1:29; యెషయా 27:4; యెషయా 57:15; 

యిరిమ్యా 3:24; యిరిమ్యా 17:13; విలాపవాకయ్ములు 3:29; యెహెజేక్లు 5:13; యెహెజేక్లు 

6:9; యెహెజేక్లు 14:6; యెహెజేక్లు 14:22; యెహెజేక్లు 16:52; యెహెజేక్లు 16:54; 

యెహెజేక్లు 39:26; యెహెజేక్లు 43:10; దానియేలు 4:37; హోషేయ 3:5; మీకా 6:8; జెకరాయ్ 

6:8; మతత్యి 5:23; మతత్యి 15:27; మారుక్ 14:72; లూకా 7:47; లూకా 15:15; లూకా 

15:21; లూకా 18:13; లూకా 22:61; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18; రోమీయులకు 2:4; 1 

తిమోతి 1:15; తీతుకు 1:11; యాకోబు 4:9;  

వచనము 4 

అది దాని లేతకొమమ్ల చిగుళల్ను తుర్ంచి వరత్కదేశమునకు కొనిపోయి వరత్కులునన్ యొక పురమందు 

దానిని నాటెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 5 

మరియు అది దేశపు వితత్నములలో కొనిన్ తీసికొనిపోయి గనేన్రు చెటుట్ను నాటినటుల్గా విసాత్రము 

పారు నీరు కలిగి బాగుగా సేదయ్ము చేయబడిన భూమిలో దాని నాటెను. 

యెహెజేక్లు 20:49; నాయ్యాధిపతులు 9:8-15; నాయ్యాధిపతులు 14:12-19; 2 సమూయేలు 

12:1-4; హోషేయ 12:10; మతత్యి 13:13; మతత్యి 13:14; మతత్యి 13:35; మారుక్ 4:33; 

మారుక్ 4:34; 1 కొరిందీయులకు 13:12; సంఖాయ్కాండము 12:8; సంఖాయ్కాండము 23:7; 
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యిరిమ్యా 23:5; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 24:3; మతత్యి 13:24; మారుక్ 12:15; లూకా 

14:7;  

వచనము 6 

అది చిగిరిచ్ పైకి పెరుగక విశాలముగా కొమమ్లతో అలుల్కొని గొపప్ దార్కాష్వలిల్ ఆయెను; దాని కొమమ్లు 

ఆ పకిష్రాజువైపున అలుల్కొనుచుండెను, దాని వేళుల్ కిర్ందికి తనున్చుండెను; ఆలాగున ఆ దార్క్షచెటుట్ 

శాఖోపశాఖలుగా వరిథ్లిల్ రెమమ్లువేసెను. 

యెహెజేక్లు 17:7; యెహెజేక్లు 17:12-21; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49; యిరిమ్యా 4:13; 

యిరిమ్యా 48:40; యిరిమ్యా 49:16; విలాపవాకయ్ములు 4:19; హోషేయ 8:1; మతత్యి 24:28; 

దానియేలు 2:38; దానియేలు 4:22; దానియేలు 7:4; యెహెజేక్లు 17:12; 2 రాజులు 

24:10-16; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:10; యిరిమ్యా 22:23-28; 

యిరిమ్యా 24:1; ఆదికాండము 15:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48; నాయ్యాధిపతులు 9:8; 

యోబు 14:9; యెషయా 8:8; యెహెజేక్లు 15:6; యెహెజేక్లు 31:3; దానియేలు 7:6; 

హబకూక్కు 1:8;  

వచనము 7 

పెదద్ రెకక్లును విసాత్రమైన యీకెలునుగల యింకొక గొపప్ పకిష్రాజు కలడు. ఆ చెటుట్ శాఖలను 

బాగుగా పెంచి, బహుగా ఫలించు మంచి దార్కాష్వలిల్ యగునటుల్గా అది విసాత్ర జలముగల మంచి 

భూమిలో నాటబడియుండినను ఆ పకిష్రాజు తనకు నీరు కటట్వలెనని తన పాదులకాలువలోనుండి అది 

యా పకిష్తటుట్ తన వేళల్ను తిర్పిప్ తన శాఖలను విడిచెను.  

యెషయా 43:14; యెషయా 47:15; యిరిమ్యా 51:13; పర్కటన 18:3; పర్కటన 18:11-19; 

ఆదికాండము 42:34; యెహెజేక్లు 31:3;  

వచనము 8 

కావున నీవీలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అటిట్ దార్కాష్వలిల్ 

వృది ధ్నొందునా?  
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యెహెజేక్లు 17:13; 2 రాజులు 24:17; యిరిమ్యా 37:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:7-9; 

యెహెజేక్లు 19:11; యెహెజేక్లు 19:12; యెషయా 15:7; యెషయా 44:4; యోబు 40:22; 

యిరిమ్యా 11:17; యిరిమ్యా 12:2; యెహెజేక్లు 17:8; యెహెజేక్లు 31:4; హోషేయ 14:6;  

వచనము 9 

అది యెండిపోవునటుల్ జనులు దాని వేళల్ను పెరికి దాని పండుల్ కోసివేతురు, దాని చిగుళుల్ ఎండిపోగా 

ఎంతమంది సేదయ్గాండుర్ ఎంత కాపు చేసినను దాని వేళుల్ ఇక చిగిరింపవు. 

యెహెజేక్లు 17:14; సామెతలు 16:18; సామెతలు 16:19; కీరత్నలు 44:2; కీరత్నలు 80:8; 

యెషయా 18:5; యెహెజేక్లు 17:8; యెహెజేక్లు 19:10; యెహెజేక్లు 29:15;  

వచనము 10 

అది నాటబడినను వృది ధ్పొందునా? తూరుప్గాలి దానిమీద విసరగా అది బొతిత్గా ఎండిపోవును, అది 

నాటబడిన పాదిలోనే యెండిపోవును. 

యెహెజేక్లు 17:15; 2 రాజులు 24:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 26:13; యిరిమ్యా 37:5-7; 

ఆదికాండము 15:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48; యెహెజేక్లు 17:3;  

వచనము 11 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 17:5; యెహెజేక్లు 17:6; యోబు 15:32; కీరత్నలు 1:3; యెహెజేక్లు 31:4;  

వచనము 12 

తిరుగుబాటుచేయు వీరితో ఇటల్నుము ఈ మాటల భావము మీకు తెలియదా? యిదిగో బబులోనురాజు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ దాని రాజును దాని అధిపతులను పటుట్కొని, తనయొదద్ నుండుటకై 

బబులోనుపురమునకు వారిని తీసికొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 17:10; యెహెజేక్లు 17:15-17; సంఖాయ్కాండము 14:41; 2 దినవృతాత్ంతములు 

13:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:20; యెషయా 8:9; యెషయా 8:10; యెషయా 30:1-7; 

యెషయా 31:1-3; యిరిమ్యా 32:5; 2 రాజులు 25:4-7; యిరిమ్యా 21:4-7; యిరిమ్యా 
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24:8-10; యిరిమ్యా 29:4-7; యిరిమ్యా 52:7-11; యిరిమ్యా 37:10; యెషయా 1:30; 

దానియేలు 11:27; యోహాను 15:6;  

వచనము 13 

మరియు అతడు రాజసంతతిలో ఒకని నేరప్రచి, ఆ రాజయ్ము కీష్ణించి తిరుగుబాటు చేయలేక 

యుండునటుల్ను, తాను చేయించిన నిబంధనను ఆ రాజు గైకొనుటవలన అది నిలిచియుండునటుల్ను,  

యెహెజేక్లు 19:12-14; హోషేయ 12:1; హోషేయ 13:15; మతత్యి 21:19; మారుక్ 11:20; 

యోహాను 15:6; యూదా 1:12; ఆదికాండము 41:6; యెషయా 1:30; యిరిమ్యా 4:11; 

యిరిమ్యా 32:5; యెహెజేక్లు 17:9; యెహెజేక్లు 17:16; హబకూక్కు 1:9;  

వచనము 14 

అతనితో నిబంధనచేసి అతనిచేత పర్మాణముచేయించి, దేశములోని పరాకర్మవంతులను 

తీసికొనిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:13; కీరత్నలు 88:9; యిరిమ్యా 24:8; యిరిమ్యా 27:12;  

వచనము 15 

అయితే అతడు తనకు గుఱఱ్ములను గొపప్ సైనయ్మునిచిచ్ సహాయము చేయవలెనని యడుగుటకై ఐగుపుత్ 

దేశమునకు రాయబారులను పంపి బబులోను రాజుమీద తిరుగుబాటు చేసెను; అతడు వరిధ్లుల్నా? 

అటిట్ కిర్యలను చేసినవాడు తపిప్ంచుకొనునా? నిబంధనను భంగము చేసెను గనుక తపిప్ంచుకొనడు 

యెహెజేక్లు 2:5; యెహెజేక్లు 2:8; యెహెజేక్లు 3:9; యెహెజేక్లు 12:9; యెషయా 1:2; 

యెహెజేక్లు 24:19; నిరగ్మకాండము 12:26; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:20; యెహోషువ 4:6; 

యెహోషువ 4:21; మతత్యి 13:51; మతత్యి 15:16; మతత్యి 15:17; మతత్యి 16:11; మారుక్ 

4:13; లూకా 9:45; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30; యెహెజేక్లు 17:3; యెహెజేక్లు 1:2; 2 

రాజులు 24:10-16; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:10; యిరిమ్యా 

22:24-28; యెషయా 39:7; యిరిమ్యా 52:31-34; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49; యెహోషువ 9:20; 2 రాజులు 24:12; ఎజార్ 4:12; యిరిమ్యా 
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29:16; యిరిమ్యా 37:1; యెహెజేక్లు 12:2; యెహెజేక్లు 18:2; యెహెజేక్లు 24:3; 

యెహెజేక్లు 37:18; హబకూక్కు 1:8;  

వచనము 16 

ఎవనికి తాను పర్మాణముచేసి దాని నిరల్క్షయ్పెటెట్నో, యెవనితో తానుచేసిన నిబంధనను అతడు 

భంగముచేసెనో, యెవడు తనున్ రాజుగా నియమించెనో ఆ రాజునొదద్నే బబులోను పురములోనే అతడు 

మృతినొందునని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 17:5; 2 రాజులు 24:17; యిరిమ్యా 37:1; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:13; 

యిరిమ్యా 5:2; 2 రాజులు 24:15; 2 రాజులు 24:16; యిరిమ్యా 24:1; యిరిమ్యా 29:2; 

ఆదికాండము 21:27; యెహోషువ 6:22; 1 సమూయేలు 11:1; 1 సమూయేలు 30:15; 1 

రాజులు 15:19; 2 రాజులు 17:4; ఎజార్ 4:19; పర్సంగి 8:2; యిరిమ్యా 32:4; యిరిమ్యా 

41:1; యెహెజేక్లు 12:10; యెహెజేక్లు 16:59; యెహెజేక్లు 21:23; దానియేలు 11:23; 

హోషేయ 10:4; జెకరాయ్ 5:3;  

వచనము 17 

యుదధ్ము జరుగగా అనేక జనులను నిరూమ్లము చేయవలెనని కలీద్యులు దిబబ్లువేసి బురుజులు 

కటిట్న సమయమున, ఫరో యెంత బలము ఎంత సమూహము కలిగి బయలుదేరినను అతడు ఆ 

రాజునకు సహాయము ఎంతమాతర్ము చేయజాలడు. 

యెహెజేక్లు 17:6; యెహెజేక్లు 29:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43; 1 సమూయేలు 2:7; 1 

సమూయేలు 2:30; నెహెమాయ్ 9:36; నెహెమాయ్ 9:37; విలాపవాకయ్ములు 5:10; మతత్యి 

22:17-21; యిరిమ్యా 27:12-17; యిరిమ్యా 38:17; 2 రాజులు 24:14; యెహెజేక్లు 26:7; 

యెహెజేక్లు 29:15;  

వచనము 18 

తన పర్మాణము నిరల్క్షయ్పెటిట్ తాను చేసిన నిబంధనను భంగము చేసెను, తన చెయియ్ యిచిచ్యు ఇటిట్ 

కారయ్ములను అతడు చేసెనే, అతడు ఎంతమాతర్మును తపిప్ంచుకొనడు. 
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యెహెజేక్లు 17:7; 2 రాజులు 24:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:13; యిరిమ్యా 52:3; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:16; యెషయా 30:1-4; యెషయా 31:1-3; యెషయా 36:6-9; 

యిరిమ్యా 37:5-7; యెహెజేక్లు 17:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:12-15; యిరిమ్యా 22:29; 

యిరిమ్యా 22:30; యెహెజేక్లు 17:18; యెహెజేక్లు 21:25; సామెతలు 19:5; యిరిమ్యా 

32:4; యిరిమ్యా 34:3; యిరిమ్యా 38:18; యిరిమ్యా 38:23; మతత్యి 23:33; హెబీర్యులకు 

2:3; కీరత్నలు 55:23; ఆదికాండము 14:4; 2 రాజులు 17:4; 2 రాజులు 18:24; యెషయా 

28:18; యెషయా 36:5; యిరిమ్యా 2:18; యిరిమ్యా 2:37; యిరిమ్యా 25:35; యిరిమ్యా 

27:3; యిరిమ్యా 32:5; యిరిమ్యా 39:5; యిరిమ్యా 42:19; యెహెజేక్లు 7:27; యెహెజేక్లు 

23:20; యెహెజేక్లు 29:7; యెహెజేక్లు 29:16; రోమీయులకు 2:3; 2 తిమోతి 3:3;  

వచనము 19 

ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు నిరల్క్షయ్పెటిట్న పర్మాణము నేను 

చేయించినది గదా, అతడు రదుద్పరచిన నిబంధన నేను చేసినదే గదా, నా జీవముతోడు ఆ దోషశిక్ష 

అతని తలమీదనే మోపుదును,  

యెహెజేక్లు 17:18; యెహెజేక్లు 17:19; యెహెజేక్లు 16:59; నిరగ్మకాండము 20:7; 

సంఖాయ్కాండము 30:2; యెహోషువ 9:20; 2 సమూయేలు 21:2; కీరత్నలు 15:4; నిరగ్మకాండము 

8:2; హోషేయ 10:4; జెకరాయ్ 5:3; జెకరాయ్ 5:4; మలాకీ 3:5; రోమీయులకు 1:31; 1 తిమోతి 

1:10; 2 తిమోతి 3:3; యెహెజేక్లు 17:10; యెహెజేక్లు 12:13; యిరిమ్యా 32:4; యిరిమ్యా 

32:5; యిరిమ్యా 34:3-5; యిరిమ్యా 39:7; యిరిమ్యా 52:11; యెహోషువ 6:22; 1 

సమూయేలు 30:15; 2 రాజులు 25:7; కీరత్నలు 55:20; యిరిమ్యా 34:5; యిరిమ్యా 34:16; 

యిరిమ్యా 34:21; యిరిమ్యా 52:2; హెబీర్యులకు 6:16;  

వచనము 20 

అతని పటుట్కొనుటకై నేను వలనొగిగ్ యతని చికిక్ంచుకొని బబులోనుపురమునకు అతని తీసికొనిపోయి, 

నామీద అతడు చేసియునన్ విశావ్స ఘాతకమునుబటిట్ అకక్డనే అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 
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యెహెజేక్లు 29:6; యెహెజేక్లు 29:7; యెషయా 36:6; యిరిమ్యా 37:7; విలాపవాకయ్ములు 

4:17; యెహెజేక్లు 4:2; యిరిమ్యా 33:5; యిరిమ్యా 52:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 20:20; 2 

రాజులు 18:24; దానియేలు 11:15; దానియేలు 11:17;  

వచనము 21 

మరియు యెహోవానగు నేనే ఈ మాట సెలవిచిచ్తినని మీరు తెలిసికొనునటుల్ అతని దండువారిలో 

తపిప్ంచుకొని పారిపోయినవారందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, శేషించినవారు నలుదికుక్ల 

చెదరిపోవుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:8; విలాపవాకయ్ములు 5:6; యెహెజేక్లు 

17:15; లేవీయకాండము 5:4; యెహోషువ 6:22; 1 రాజులు 2:43; 2 రాజులు 10:15; 2 

దినవృతాత్ంతములు 16:3; పర్సంగి 9:2; యిరిమ్యా 25:35; యిరిమ్యా 34:3; యిరిమ్యా 50:15; 

విలాపవాకయ్ములు 2:6; విలాపవాకయ్ములు 4:20; యెహెజేక్లు 14:10; యెహెజేక్లు 17:16; 

యెహెజేక్లు 19:14; దానియేలు 11:7; రోమీయులకు 2:3; హెబీర్యులకు 2:3;  

వచనము 22 

మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎతత్యిన దేవదారువృక్షపు పైకొమమ్ 

యొకటి నేను తీసి దాని నాటుదును, పైగా నునన్దాని శాఖలలో లేతదాని తుర్ంచి అతుయ్నన్త 

పరవ్తముమీద దాని నాటుదును. 

యెహెజేక్లు 21:23-27; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:11; యిరిమ్యా 5:2; యిరిమ్యా 5:9; 

యిరిమ్యా 7:9-15; లేవీయకాండము 5:4; యెహోషువ 6:22; 1 సమూయేలు 30:15; 1 రాజులు 

2:43; 1 రాజులు 2:44; 2 దినవృతాత్ంతములు 16:3; పర్సంగి 9:2; యిరిమ్యా 27:8; యిరిమ్యా 

37:17; యెహెజేక్లు 17:16; యెహెజేక్లు 21:25;  

వచనము 23 

ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా అది శాఖలు విడిచి బహుగా 

ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో గూళుల్ కటుట్కొనును. 
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యెహెజేక్లు 12:13; యెహెజేక్లు 32:3; యెహోషువ 10:16-18; 2 సమూయేలు 18:9; 2 

దినవృతాత్ంతములు 33:11; యోబు 10:16; పర్సంగి 9:12; యిరిమ్యా 39:5-7; 

విలాపవాకయ్ములు 1:13; విలాపవాకయ్ములు 4:20; హోషేయ 7:12; లూకా 21:35; యెహెజేక్లు 

20:35; యెహెజేక్లు 20:36; యెహెజేక్లు 38:22; యిరిమ్యా 2:9; యిరిమ్యా 2:35; యిరిమ్యా 

50:44; హోషేయ 2:2; మీకా 6:2; 2 రాజులు 25:6; యెషయా 51:20; యిరిమ్యా 21:7; 

యిరిమ్యా 38:18; యిరిమ్యా 52:8; విలాపవాకయ్ములు 2:9; యెహెజేక్లు 19:8;  

వచనము 24 

దాని కొమమ్ల నీడను అవి దాగును; మరియు యెహోవానగు నేనే ఘనమైన చెటుట్ను నీచమైనదిగాను 

నీచమైన చెటుట్ను ఘనమైనదిగాను చేయువాడననియు, పచచ్నిచెటుట్ ఎండిపోవునటుల్ను ఎండినచెటుట్ 

వికసించునటుల్ను చేయువాడననియు భూమియందుండు సకలమైన చెటల్కు తెలియబడును. 

యెహోవానగు నేను ఈ మాట సెలవిచిచ్తిని, నేనే దాని నెరవేరెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 5:12; యెహెజేక్లు 12:14; 2 రాజులు 25:5; 2 రాజులు 25:11; యిరిమ్యా 

48:44; యిరిమ్యా 52:8; ఆమోసు 9:1; ఆమోసు 9:9; ఆమోసు 9:10; యెహెజేక్లు 6:7; 

యెహెజేక్లు 6:10; యెహెజేక్లు 13:14; యెహెజేక్లు 13:23; యెహెజేక్లు 15:7; యెషయా 

26:11; 2 రాజులు 25:6; యిరిమ్యా 13:24; యిరిమ్యా 21:7; యిరిమ్యా 38:18; యెహెజేక్లు 

5:17; యెహెజేక్లు 26:14; జెకరాయ్ 2:6; 1 పేతురు 5:6;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 18	
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వచనము 1 

మరల యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 34:29; కీరత్నలు 80:15; యెషయా 4:2; యెషయా 11:1-5; యిరిమ్యా 23:5; 

యిరిమ్యా 23:6; యిరిమ్యా 33:15; యిరిమ్యా 33:16; జెకరాయ్ 3:8; జెకరాయ్ 4:12-14; జెకరాయ్ 

6:12; జెకరాయ్ 6:13; యెషయా 53:2; యెహెజేక్లు 20:40; యెహెజేక్లు 40:2; కీరత్నలు 2:6; 

కీరత్నలు 72:16; యెషయా 2:2; యెషయా 2:3; దానియేలు 2:35; దానియేలు 2:44; దానియేలు 

2:45; మీకా 4:1; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:33; యోబు 14:9; యెషయా 30:25; యెషయా 

41:19; యెహెజేక్లు 21:27; యెహెజేక్లు 31:3; యెహెజేక్లు 31:9; హోషేయ 14:5; మీకా 

5:2; మారుక్ 4:31; లూకా 1:32; లూకా 13:19; లూకా 24:44; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

15:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6;  

వచనము 2 

తండుర్లు దార్క్షకాయలు తినగా పిలల్ల పళుల్ పులిసెనని మీరు చెపుప్చు వచెచ్దరే; ఇశార్యేలీయుల 

దేశమునుగూరిచ్ ఈ సామెత మీరెందుకు పలికెదరు? 

కీరత్నలు 92:12; కీరత్నలు 92:13; యెషయా 27:6; యోహాను 12:24; యోహాను 15:5-8; 

యెహెజేక్లు 31:6; ఆదికాండము 49:10; కీరత్నలు 22:27-30; కీరత్నలు 72:8-11; యెషయా 

2:2; యెషయా 11:6-10; యెషయా 49:18; యెషయా 60:4-12; దానియేలు 4:10-14; 

దానియేలు 4:21-23; హోషేయ 14:7; మతత్యి 13:32; మతత్యి 13:47; మతత్యి 13:48; 

లూకా 14:21-23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12; 

గలతీయులకు 3:28; కొలొసస్యులకు 3:11; పర్కటన 11:15; యెహోషువ 11:16; కీరత్నలు 

104:16; కీరత్నలు 148:10; పరమగీతము 2:3; యెషయా 4:2; యిరిమ్యా 31:12; యిరిమ్యా 

33:15; యెహెజేక్లు 20:40; యెహెజేక్లు 21:27; యెహెజేక్లు 40:2; దానియేలు 4:12; 

కొలొసస్యులకు 2:7;  

వచనము 3 
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నా జీవముతోడు ఈ సామెత ఇశార్యేలీయులలో మీరిక పలుకరు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

కీరత్నలు 96:11; కీరత్నలు 96:12; యెషయా 55:12; యెషయా 55:13; 1 సమూయేలు 2:7; 1 

సమూయేలు 2:8; యోబు 5:11; యోబు 40:12; కీరత్నలు 75:6; కీరత్నలు 75:7; కీరత్నలు 

89:38; కీరత్నలు 89:45; యెషయా 2:13; యెషయా 2:14; యెషయా 9:6; యెషయా 9:7; 

యెషయా 11:1-9; యెషయా 26:5; ఆమోసు 9:11; లూకా 1:33; లూకా 1:52; లూకా 1:53; 

1 కొరిందీయులకు 1:27; 1 కొరిందీయులకు 1:28; యెహెజేక్లు 12:25; యెహెజేక్లు 22:14; 

యెహెజేక్లు 24:14; మతత్యి 24:35; లూకా 21:33; సంఖాయ్కాండము 17:8; నాయ్యాధిపతులు 

5:13; ఎసేత్రు 2:17; యోబు 8:19; కీరత్నలు 113:7; పరమగీతము 2:3; యెషయా 1:30; 

యెషయా 22:19; యెషయా 40:4; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 20:47; యెహెజేక్లు 

21:26; యెహెజేక్లు 24:24; యెహెజేక్లు 31:9; యెహెజేక్లు 36:36; యెహెజేక్లు 37:14; 

దానియేలు 5:21; మతత్యి 13:32; లూకా 3:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31; 2 కొరిందీయులకు 

10:5; కొలొసస్యులకు 2:7;  

వచనము 4 

మనుషుయ్లందరు నా వశములో ఉనాన్రు, తండుర్లేమి కుమారులేమి అందరును నా వశములో 

ఉనాన్రు; పాపము చేయువాడెవడో వాడే మరణము నొందును. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 5 

ఒకడు నీతిపరుడై నీతినాయ్యములను అనుసరించువాడైయుండి 

యెహెజేక్లు 17:12; యెషయా 3:15; రోమీయులకు 9:20; యెహెజేక్లు 6:2; యెహెజేక్లు 6:3; 

యెహెజేక్లు 7:2; యెహెజేక్లు 25:3; యెహెజేక్లు 36:1-6; యెహెజేక్లు 37:11; యెహెజేక్లు 

37:19; యెహెజేక్లు 37:25; యిరిమ్యా 15:4; యిరిమ్యా 31:29; యిరిమ్యా 31:30; 

విలాపవాకయ్ములు 5:7; మతత్యి 23:36; లేవీయకాండము 26:39; యోబు 40:2; యెహెజేక్లు 
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12:22; యెహెజేక్లు 16:44; యెహెజేక్లు 18:29; హోషేయ 7:13; యోనా 1:6; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 21:13;  

వచనము 6 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయకయు, ఇశార్యేలీయులు పెటుట్కొనిన విగర్హములతటుట్ చూడకయు, 

తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరపకయు, బహిషట్యైనదానిని కూడకయు, 

యెహెజేక్లు 18:19; యెహెజేక్లు 18:20; యెహెజేక్లు 18:30; యెహెజేక్లు 33:11-20; 

యెహెజేక్లు 36:31; యెహెజేక్లు 36:32; రోమీయులకు 3:19; లేవీయకాండము 26:39; 

సంఖాయ్కాండము 14:21; యిరిమ్యా 31:29; యెహెజేక్లు 12:22; యెహెజేక్లు 12:23; 

యెహెజేక్లు 16:44;  

వచనము 7 

ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను 

నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

సంఖాయ్కాండము 16:22; సంఖాయ్కాండము 27:16; జెకరాయ్ 12:1; హెబీర్యులకు 12:9; 

యెహెజేక్లు 18:20; రోమీయులకు 6:23; గలతీయులకు 3:10-13; గలతీయులకు 3:22; 

ఆదికాండము 2:17; ఆదికాండము 5:5; ఆదికాండము 12:13; నిరగ్మకాండము 32:33; 

లేవీయకాండము 5:1; సంఖాయ్కాండము 5:31; సంఖాయ్కాండము 27:3; 2 రాజులు 1:4; 2 

రాజులు 14:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 25:4; యోబు 19:4; యిరిమ్యా 31:30; యెహెజేక్లు 

3:18; యెహెజేక్లు 18:18; యెహెజేక్లు 33:8; యెహెజేక్లు 33:13; రోమీయులకు 2:9; 

రోమీయులకు 5:12; రోమీయులకు 6:13; గలతీయులకు 6:5;  

వచనము 8 

వడిడ్కి అపిప్యయ్కయు, లాభము చేపటట్కయు, అనాయ్యము చేయకయు, నిషప్క్షపాతముగా నాయ్యము 

తీరిచ్ 
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కీరత్నలు 15:2-5; కీరత్నలు 24:4-6; మతత్యి 7:21-27; రోమీయులకు 2:7-10; యాకోబు 

1:22-25; యాకోబు 2:14-26; 1 యోహాను 2:3; 1 యోహాను 2:29; 1 యోహాను 3:7; 1 

యోహాను 5:2-5; పర్కటన 22:14; యెహెజేక్లు 33:14; ఆదికాండము 18:19; సామెతలు 21:3; 

యిరిమ్యా 2 2 : 1 5 ; నిరగ్మకాండము 1 5 : 2 6 ; దివ్తీయోపదేశకాండము 6 : 1 8 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:20; యెహెజేక్లు 18:21;  

వచనము 9 

యథారథ్పరుడై నా కటట్డలను గైకొనుచు నా విధుల ననుసరించుచుండిన యెడల వాడే నిరోద్షియగును, 

నిజముగా వాడు బర్దుకును; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:11; యెహెజేక్లు 18:15; యెహెజేక్లు 6:13; యెహెజేక్లు 20:28; యెహెజేక్లు 

22:9; నిరగ్మకాండము 34:15; సంఖాయ్కాండము 25:2; 1 కొరిందీయులకు 10:20; యెహెజేక్లు 

18:12; యెహెజేక్లు 18:15; యెహెజేక్లు 20:7; యెహెజేక్లు 20:24; యెహెజేక్లు 33:25; 

యెహెజేక్లు 33:26; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19; కీరత్నలు 121:1; కీరత్నలు 123:1; కీరత్నలు 

123:2; యెహెజేక్లు 22:10; యెహెజేక్లు 22:11; లేవీయకాండము 18:19; లేవీయకాండము 

18:20; లేవీయకాండము 20:10; లేవీయకాండము 20:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 22:22-30; 

యిరిమ్యా 5:8; యిరిమ్యా 5:9; మతత్యి 5:28; 1 కొరిందీయులకు 6:9-11; గలతీయులకు 

5:19-21; హెబీర్యులకు 13:4; లేవీయకాండము 15:24; కీరత్నలు 24:4; యెషయా 30:22; 

యెషయా 65:7; యిరిమ్యా 7:6;  

వచనము 10 

అయితే ఆ నీతిపరునికి కుమారుడు పుటట్గా వాడు బలాతాక్రము చేయువాడై పార్ణహానికరుడై, 

చేయరాని కిర్యలలో దేనినైనను చేసి 

యెహెజేక్లు 18:12; యెహెజేక్లు 18:16; యెహెజేక్లు 18:18; యెహెజేక్లు 22:12; యెహెజేక్లు 

22:13; యెహెజేక్లు 22:27-29; నిరగ్మకాండము 22:21-24; నిరగ్మకాండము 23:9; 

లేవీయకాండము 19:15; లేవీయకాండము 25:14; 1 సమూయేలు 12:3; 1 సమూయేలు 12:4; 
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యోబు 31:13-22; సామెతలు 3:31; సామెతలు 14:31; సామెతలు 22:22; సామెతలు 22:23; 

యెషయా 1:17; యెషయా 5:7; యెషయా 33:15; యెషయా 58:6; యిరిమ్యా 7:6; యిరిమ్యా 

7:7; ఆమోసు 2:6; ఆమోసు 8:4-6; మీకా 2:1; మీకా 3:2; జెకరాయ్ 7:9-11; మలాకీ 3:5; 

యాకోబు 5:1-6; యెహెజేక్లు 33:15; నిరగ్మకాండము 22:26; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:12; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17; యోబు 22:6; యోబు 24:3; 

యోబు 24:9; ఆమోసు 2:8; యెహెజేక్లు 7:23; ఆదికాండము 6:11; ఆదికాండము 6:12; 

యెషయా 59:6; యెషయా 59:7; యిరిమ్యా 22:3; యిరిమ్యా 22:16; యిరిమ్యా 22:17; 

ఆమోసు 3:10; ఆమోసు 5:11; ఆమోసు 5:12; ఆమోసు 6:3; జెఫనాయ్ 1:9; యెహెజేక్లు 

18:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7-11; యోబు 31:16-20; కీరత్నలు 41:1; కీరత్నలు 

112:4; కీరత్నలు 112:9; సామెతలు 11:24; సామెతలు 11:25; సామెతలు 28:8; సామెతలు 

28:27; యెషయా 58:7-11; మతత్యి 25:34-46; లూకా 3:11; 2 కొరిందీయులకు 8:7-9; 2 

కొరిందీయులకు 9:6-14; యాకోబు 2:13-17; 1 యోహాను 3:16-19; లేవీయకాండము 6:4; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:19; యోబు 22:7; యోబు 31:17; యెహెజేక్లు 18:11; 

యెహెజేక్లు 18:15; దానియేలు 4:27; మతత్యి 7:12; మతత్యి 25:35; యాకోబు 2:15;  

వచనము 11 

చేయవలసిన మంచి కిర్యలలో దేనినైనను చేయకయుండినయెడల, అనగా పరవ్తములమీద 

భోజనము చేయుటయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపుటయు, 

యెహెజేక్లు 18:13; యెహెజేక్లు 18:17; యెహెజేక్లు 22:12; నిరగ్మకాండము 22:25; 

లేవీయకాండము 25:35-37; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:19; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:20; 

నెహెమాయ్ 5:1-11; కీరత్నలు 15:5; సామెతలు 28:8; యిరిమ్యా 15:10; 2 సమూయేలు 22:24; 

నెహెమాయ్ 5:15; యెషయా 33:15; లేవీయకాండము 19:15; లేవీయకాండము 19:35; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 

16:18-20; యోబు 29:7-17; సామెతలు 31:8; సామెతలు 31:9; యెషయా 1:17; యిరిమ్యా 

Page  of 174 513



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

22:15; యిరిమ్యా 22:16; జెకరాయ్ 7:9; జెకరాయ్ 7:10; జెకరాయ్ 8:16; నిరగ్మకాండము 18:21; 

లేవీయకాండము 25:36; నెహెమాయ్ 5:10; యిరిమ్యా 7:5; మతత్యి 7:12;  

వచనము 12 

దీనులను దరిదుర్లను భాదపెటిట్ బలాతాక్రముచేత నషట్ము కలుగజేయుటయు, తాకటుట్ 

చెలిల్ంపకపోవుటయు, విగర్హముల తటుట్ చూచి హేయకృతయ్ములు జరిగించుటయు,  

యెహెజేక్లు 18:17; యెహెజేక్లు 20:13; యెహెజేక్లు 33:15; యెహెజేక్లు 36:27; యెహెజేక్లు 

37:24; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 

6:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 10:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 

10:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 11:1; నెహెమాయ్ 9:13; నెహెమాయ్ 9:14; కీరత్నలు 19:7-11; 

కీరత్నలు 105:44; కీరత్నలు 105:45; కీరత్నలు 119:1-6; లూకా 1:6; యోహాను 14:21; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16; యాకోబు 1:22-25; కీరత్నలు 24:4-6; హబకూక్కు 2:4; 

రోమీయులకు 1:17; యాకోబు 2:18-26; 1 యోహాను 2:29; 1 యోహాను 3:7; యెహెజేక్లు 

20:11; ఆమోసు 5:4; ఆమోసు 5:14; ఆమోసు 5:24; లూకా 10:27-29; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:20; కీరత్నలు 89:30; సామెతలు 12:28; యెషయా 3:10; 

యెహెజేక్లు 18:21;  

వచనము 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. 

లేవీయకాండము 19:13; మలాకీ 3:8; మలాకీ 3:9; యోహాను 18:40; నిరగ్మకాండము 22:2; 

ఆదికాండము 9:5; ఆదికాండము 9:6; నిరగ్మకాండము 21:12; సంఖాయ్కాండము 35:31; 1 

యోహాను 3:12; యిరిమ్యా 7:9; యెహెజేక్లు 18:14; యెహెజేక్లు 18:24; యెహెజేక్లు 33:8;  

వచనము 14 
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అయితే అతనికి కుమారుడు పుటట్గా ఆ కుమారుడు తన తండిర్చేసిన పాపములనిన్టిని చూచి, 

ఆలోచించుకొని అటిట్ కిర్యలు చేయకయుండినయెడల, అనగా 

యెహెజేక్లు 18:7; మతత్యి 7:21-27; లూకా 11:28; యోహాను 13:17; యోహాను 15:14; 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9; యాకోబు 2:17; 1 యోహాను 3:22; పర్కటన 22:14; యెహెజేక్లు 18:6; 

యెహెజేక్లు 18:15; 1 రాజులు 13:8; 1 రాజులు 13:22; యెహెజేక్లు 22:9; యెహెజేక్లు 

22:11; యెహెజేక్లు 33:26;  

వచనము 15 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయకయు, ఇశార్యేలీయులు పెటుట్కొనిన విగర్హములతటుట్ చూడకయు, 

తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరపకయు, 

యెహెజేక్లు 18:7; యెహెజేక్లు 18:16; హోషేయ 12:7; ఆమోసు 4:1; జెకరాయ్ 7:10; యాకోబు 

2:6; యెహెజేక్లు 18:6; యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 8:17; లేవీయకాండము 18:22; 

లేవీయకాండము 18:26-30; 2 రాజులు 21:11; 2 రాజులు 23:13; లేవీయకాండము 6:4; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13; 1 రాజులు 11:7; 1 రాజులు 21:26; యోబు 22:6; యోబు 

24:4; కీరత్నలు 12:5; యెహెజేక్లు 16:49; యెహెజేక్లు 20:24; యెహెజేక్లు 22:7; 

యెహెజేక్లు 22:29; యెహెజేక్లు 33:15; యెహెజేక్లు 33:25; యెహెజేక్లు 33:26; ఆమోసు 

2:8; మీకా 2:2;  

వచనము 16 

ఎవనినైనను బాధపెటట్కయు, తాకటుట్ ఉంచుకొనకయు, బలాతాక్రముచేత నషట్పరచకయు, ఆకలి 

గలవానికి ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 18:8; యెహెజేక్లు 18:17; యెహెజేక్లు 18:24; యెహెజేక్లు 18:28; యెహెజేక్లు 

18:32; యెహెజేక్లు 3:18; యెహెజేక్లు 33:4; లేవీయకాండము 20:9; లేవీయకాండము 

20:11-13; లేవీయకాండము 20:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6; ఆదికాండము 2:17; 

లేవీయకాండము 25:36; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:19; 2 సమూయేలు 1:16; 1 రాజులు 
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2:37; 1 రాజులు 8:32; 2 రాజులు 8:10; నెహెమాయ్ 5:10; కీరత్నలు 12:5; సామెతలు 28:8; 

యిరిమ్యా 4:1; యెహెజేక్లు 18:20; యెహెజేక్లు 22:12; హోషేయ 12:14; మలాకీ 2:11;  

వచనము 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 18:10; సామెతలు 17:21; సామెతలు 23:24; యెహెజేక్లు 20:18; 2 

దినవృతాత్ంతములు 29:3-11; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:21; యిరిమ్యా 9:14; యిరిమ్యా 

44:17; మతత్యి 23:32; 1 పేతురు 1:18; యెహెజేక్లు 18:28; కీరత్నలు 119:59; కీరత్నలు 

119:60; యెషయా 44:19; యిరిమ్యా 8:6; హోషేయ 7:2; హగగ్యి 1:5; హగగ్యి 1:7; 

హగగ్యి 2:18; లూకా 15:17-19; 1 రాజులు 14:13; 1 రాజులు 22:53; 2 రాజులు 22:2; 

యోబు 21:19; జెకరాయ్ 1:4; మతత్యి 27:25; మారుక్ 7:13;  

వచనము 18 

అతని తండిర్ కూర్రుడై పరులను బాధపెటిట్ బలాతాక్రముచేత తన సహోదరులను నషట్పరచి తన 

జనులలో తగనికిర్యలు చేసెను గనుక అతడే తన దోషమునుబటిట్ మరణమునొందును. 

యెహెజేక్లు 18:6; యెహెజేక్లు 18:7; యెహెజేక్లు 18:11-13; కీరత్నలు 24:4; యెషయా 

33:15; యెహెజేక్లు 20:7; యెహెజేక్లు 20:24; యెహెజేక్లు 22:9; యెహెజేక్లు 33:25; 

యెహెజేక్లు 33:26;  

వచనము 19 

అయితే మీరు కుమారుడు తన తండిర్ యొకక్ దోషశిక్షను ఏల మోయుటలేదని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కుమారుడు నీతినాయ్యముల ననుసరించి నా కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి గైకొనెను గనుక అతడు 

అవశయ్ముగా బర్దుకును. 
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యెహెజేక్లు 18:7; యోబు 22:7; యోబు 31:19; సామెతలు 22:9; సామెతలు 25:21; 

సామెతలు 31:20; పర్సంగి 11:1; పర్సంగి 11:2; యెషయా 58:7-10; లూకా 11:41; లూకా 

14:13; నిరగ్మకాండము 22:26; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:19; దివ్తీయోపదేశకాండము 

24:13; యోబు 22:6; యోబు 31:17; యెహెజేక్లు 18:12; యెహెజేక్లు 33:15; మతత్యి 

25:35;  

వచనము 20 

పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను కుమారుడు మోయుటలేదని 

కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే చెందును, దుషుట్ని దుషట్తవ్ము 

ఆ దుషుట్నికే చెందును. 

యెహెజేక్లు 18:8; యోబు 29:16; సామెతలు 14:31; సామెతలు 29:7; సామెతలు 29:14; 

యిరిమ్యా 22:16; దానియేలు 4:27; మతత్యి 18:27-35; లూకా 19:8; యెహెజేక్లు 18:8; 

యెహెజేక్లు 18:9; యెహెజేక్లు 18:13; లేవీయకాండము 18:4; లేవీయకాండము 18:26; 

లేవీయకాండము 18:30; యెహెజేక్లు 18:19; యెహెజేక్లు 18:20; యెహెజేక్లు 20:18; 

యెహెజేక్లు 20:30; యిరిమ్యా 16:11-13; యిరిమ్యా 16:19; మలాకీ 3:7; మతత్యి 

23:29-33; యెహెజేక్లు 18:9; యెహెజేక్లు 18:19; యెహెజేక్లు 18:21; యెహెజేక్లు 18:28; 

యెహెజేక్లు 3:21; యెహెజేక్లు 33:13; యెహెజేక్లు 33:15; యెహెజేక్లు 33:16; 

నిరగ్మకాండము 22:25; లేవీయకాండము 25:36; కీరత్నలు 15:5; కీరత్నలు 89:30; సామెతలు 

28:8; యిరిమ్యా 7:5;  

వచనము 21 

అయితే దుషుట్డు తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి నీతిని 

అనుసరించి నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మరణమునొందడు, అవశయ్ముగా అతడు 

బర్దుకును. 
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యెహెజేక్లు 18:4; యెహెజేక్లు 18:20; యెహెజేక్లు 18:24; యెహెజేక్లు 18:26; యెహెజేక్లు 

3:18; యెషయా 3:11; యోహాను 8:21; యోహాను 8:24; నిరగ్మకాండము 5:18; 

లేవీయకాండము 6:4; యోబు 24:4; కీరత్నలు 12:5; సామెతలు 21:7; యిరిమ్యా 7:9; 

యెహెజేక్లు 18:7; యెహెజేక్లు 33:8;  

వచనము 22 

అతడు చేసిన అపరాధములలో ఒకటియు జాఞ్పకములోనికి రాదు, అతని నీతినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 

నిరగ్మకాండము 20:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:9; 2 రాజులు 23:26; 2 రాజులు 24:3; 2 

రాజులు 24:4; యిరిమ్యా 15:4; విలాపవాకయ్ములు 5:7; యెహెజేక్లు 20:18-20; యెహెజేక్లు 

20:24; యెహెజేక్లు 20:30; జెకరాయ్ 1:3-6; లేవీయకాండము 10:17; లేవీయకాండము 26:39; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:18; 2 రాజులు 9:26; యోబు 21:19; యెహెజేక్లు 18:3; 

యెహెజేక్లు 18:17; యెహెజేక్లు 18:21; లూకా 11:48;  

వచనము 23 

దుషుట్లు మరణము నొందుటచేత నా కేమాతర్మైన సంతోషము కలుగునా? వారు తమ పర్వరత్నను 

దిదుద్కొని బర్దుకుటయే నాకు సంతోషము; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:4; యెహెజేక్లు 18:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:16; 1 రాజులు 14:13; 2 

రాజులు 14:6; 2 రాజులు 22:18-20; 2 దినవృతాత్ంతములు 25:4; యిరిమ్యా 31:29; 

యిరిమ్యా 31:30; యెహెజేక్లు 4:4; లేవీయకాండము 5:1; లేవీయకాండము 5:17; 

లేవీయకాండము 10:17; లేవీయకాండము 16:22; లేవీయకాండము 19:8; సంఖాయ్కాండము 

18:1; యెషయా 53:11; హెబీర్యులకు 9:28; 1 పేతురు 2:24; యెహెజేక్లు 18:30; 

యెహెజేక్లు 33:10; 1 రాజులు 8:32; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:23; 2 దినవృతాత్ంతములు 

6:30; యెషయా 3:10; యెషయా 3:11; మతత్యి 16:27; రోమీయులకు 2:6-9; పర్కటన 2:23; 

పర్కటన 20:12; పర్కటన 22:12-15; లేవీయకాండము 7:18; సంఖాయ్కాండము 15:31; 2 

దినవృతాత్ంతములు 33:15; యోబు 21:19; సామెతలు 9:12; సామెతలు 12:28; యెహెజేక్లు 
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3:18; యెహెజేక్లు 14:20; యెహెజేక్లు 18:17; యెహెజేక్లు 18:18; యెహెజేక్లు 32:27; 

యెహెజేక్లు 33:6; యెహెజేక్లు 33:8; రోమీయులకు 6:23;  

వచనము 24 

అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషుట్లు చేయు హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము 

జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి 

రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ మరణమునొందును. 

యెహెజేక్లు 18:27; యెహెజేక్లు 18:28; యెహెజేక్లు 18:30; యెహెజేక్లు 33:11-16; 

యెహెజేక్లు 33:19; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:13; సామెతలు 

28:13; యెషయా 1:16-20; యెషయా 55:6; యెషయా 55:7; లూకా 24:47; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 3:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18-20; 1 తిమోతి 1:13-16; యాకోబు 4:8-10; 

యెహెజేక్లు 18:9; యెహెజేక్లు 36:27; ఆదికాండము 26:5; కీరత్నలు 119:80; కీరత్నలు 

119:112; లూకా 1:6; యాకోబు 2:14; యాకోబు 2:26; యెహెజేక్లు 18:5; యెహెజేక్లు 

18:19; యెహెజేక్లు 18:27; కీరత్నలు 119:1; గలతీయులకు 5:22-24; తీతుకు 2:11-14; 

యెహెజేక్లు 18:17; యెహెజేక్లు 18:28; యెహెజేక్లు 3:21; రోమీయులకు 8:13; 

లేవీయకాండము 6:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:10; కీరత్నలు 

106:3; యిరిమ్యా 18:8; యెహెజేక్లు 33:12; యెహెజేక్లు 33:14; దానియేలు 4:27; యోనా 

3:8; మతత్యి 7:12; లూకా 3:13;  

వచనము 25 

అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట 

ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా అనాయ్యమైనది? 

యెహెజేక్లు 18:24; యెహెజేక్లు 33:16; 1 రాజులు 17:18; కీరత్నలు 25:7; కీరత్నలు 32:1; 

కీరత్నలు 32:2; కీరత్నలు 51:1; కీరత్నలు 103:12; యెషయా 43:25; యిరిమ్యా 31:34; 

యిరిమ్యా 50:20; మీకా 7:19; రోమీయులకు 8:1; హెబీర్యులకు 8:12; హెబీర్యులకు 10:3; 
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హెబీర్యులకు 10:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:23; కీరత్నలు 18:20-24; కీరత్నలు 19:11; 

రోమీయులకు 2:6; రోమీయులకు 2:7; గలతీయులకు 6:7; గలతీయులకు 6:8; యాకోబు 

2:21-26; 2 పేతురు 1:5-11; 1 యోహాను 3:7; లేవీయకాండము 16:22; కీరత్నలు 106:3; 

యెహెజేక్లు 14:20; లూకా 3:13;  

వచనము 26 

నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసినయెడల అతడు దానినిబటిట్ మరణమునొందును; తాను 

పాపము చేయుటనుబటిట్యేగదా అతడు మరణమునొందును? 

యెహెజేక్లు 18:32; యెహెజేక్లు 33:11; విలాపవాకయ్ములు 3:33; హోషేయ 11:8; 1 తిమోతి 

2:4; 2 పేతురు 3:9; నిరగ్మకాండము 34:6; నిరగ్మకాండము 34:7; యోబు 33:27; యోబు 

33:28; కీరత్నలు 147:11; యిరిమ్యా 31:20; మీకా 7:18; లూకా 15:4-7; లూకా 15:10; 

లూకా 15:22-24; లూకా 15:32; యాకోబు 2:13; యిరిమ్యా 8:4; యిరిమ్యా 18:11; 

యిరిమ్యా 36:3; లూకా 15:5; రోమీయులకు 11:11;  

వచనము 27 

మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి నాయ్యములను 

జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 18:26; యెహెజేక్లు 3:20; యెహెజేక్లు 3:21; యెహెజేక్లు 33:12; యెహెజేక్లు 

33:13; యెహెజేక్లు 33:18; 1 సమూయేలు 15:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:2; 2 

దినవృతాత్ంతములు 24:17-22; కీరత్నలు 36:3; కీరత్నలు 36:4; కీరత్నలు 125:5; జెఫనాయ్ 1:6; 

మతత్యి 13:20; మతత్యి 13:21; యోహాను 6:66-70; గలతీయులకు 5:7; హెబీర్యులకు 

10:38; హెబీర్యులకు 10:39; 2 పేతురు 2:18-22; 1 యోహాను 2:19; 1 యోహాను 

5:16-18; యూదా 1:12; యెహెజేక్లు 18:10-13; మతత్యి 12:43-45; రోమీయులకు 

1:28-31; 2 కొరిందీయులకు 12:20; 2 కొరిందీయులకు 12:21; 2 తిమోతి 3:1-5; 

యెహెజేక్లు 18:22; మారుక్ 13:13; గలతీయులకు 3:4; హెబీర్యులకు 6:4-6; హెబీర్యులకు 
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10:26-31; 2 యోహాను 1:8; పర్కటన 2:10; పర్కటన 3:11; యెహెజేక్లు 18:18; సామెతలు 

14:32; సామెతలు 21:16; మతత్యి 7:22; మతత్యి 7:23; యోహాను 8:21; యోహాను 8:24; 

సంఖాయ్కాండము 6:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26; యెహోషువ 23:12; యెహోషువ 

24:20; కీరత్నలు 94:23; యిరిమ్యా 18:10; యిరిమ్యా 27:13; యిరిమ్యా 34:16; యెహెజేక్లు 

18:13; యెహెజేక్లు 33:6; హోషేయ 4:10; ఆమోసు 5:7; రోమీయులకు 11:22; 1 పేతురు 

4:18; 2 పేతురు 2:21;  

వచనము 28 

అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని చేయక మానెను గనుక అతడు 

మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:29; యెహెజేక్లు 33:17; యెహెజేక్లు 33:20; యోబు 32:2; యోబు 

34:5-10; యోబు 35:2; యోబు 40:8; యోబు 42:4-6; మలాకీ 2:17; మలాకీ 3:13-15; 

మతత్యి 20:11-15; రోమీయులకు 3:5; రోమీయులకు 3:20; రోమీయులకు 9:20; 

రోమీయులకు 10:3; ఆదికాండము 18:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4; కీరత్నలు 50:6; 

కీరత్నలు 145:17; యిరిమ్యా 12:1; జెఫనాయ్ 3:5; రోమీయులకు 2:5; రోమీయులకు 2:6; 

కీరత్నలు 50:21; యిరిమ్యా 2:17-23; యిరిమ్యా 2:29-37; యిరిమ్యా 16:10-13; 1 

సమూయేలు 12:7; యోబు 8:3; యోబు 33:12; యోబు 33:23; కీరత్నలు 17:2; కీరత్నలు 

18:25; యెషయా 59:13; హోషేయ 7:13; హోషేయ 14:9; మతత్యి 25:24; లూకా 19:21; 

రోమీయులకు 2:2;  

వచనము 29 

అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యముకాదని చెపుప్చునాన్రు. ఇశార్యేలీయులారా, 

నా మారగ్ము నాయ్యమేగాని మీ మారగ్ము నాయ్యము కాదు. 

లేవీయకాండము 6:7; సామెతలు 2:13; యెహెజేక్లు 3:20; యెహెజేక్లు 18:18; యెహెజేక్లు 

18:24; యెహెజేక్లు 33:18; కొలొసస్యులకు 1:23; 1 యోహాను 5:17;  
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వచనము 30 

కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ 

అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:21; యెషయా 1:18; యెషయా 55:7; మతత్యి 9:13; మతత్యి 21:28-32; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20; 

యెహెజేక్లు 33:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40; 1 తిమోతి 4:16; లేవీయకాండము 6:7; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:26; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:14; 

కీరత్నలు 15:5; కీరత్నలు 50:16; కీరత్నలు 59:5; కీరత్నలు 68:21; సామెతలు 1:23; యిరిమ్యా 

26:3; యిరిమ్యా 36:3; యెహెజేక్లు 33:12; యెహెజేక్లు 33:14; యెహెజేక్లు 33:15; 

యెహెజేక్లు 33:18; యెహెజేక్లు 33:19; దానియేలు 4:27; యోనా 3:8; మతత్యి 7:13; 

మారుక్ 4:12; లూకా 3:8; లూకా 3:13; లూకా 15:1; 2 కొరిందీయులకు 7:10;  

వచనము 31 

మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును నూతన బుదిద్యు 

తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:14; యెహెజేక్లు 12:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:29; కీరత్నలు 119:1; 

కీరత్నలు 119:6; కీరత్నలు 119:59; యిరిమ్యా 31:18-20; లూకా 15:17; లూకా 15:18; 

యెహెజేక్లు 18:21; యెహెజేక్లు 18:31; యెహెజేక్లు 33:12; 1 సమూయేలు 7:3; 1 

సమూయేలు 7:4; కొలొసస్యులకు 3:5-9; తీతుకు 2:14; యాకోబు 2:10-12; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:1; 1 రాజులు 8:47; యోబు 36:9; 

కీరత్నలు 50:22; కీరత్నలు 59:5; సామెతలు 4:26; సామెతలు 21:29; యెషయా 46:8; 

యిరిమ్యా 8:6; యిరిమ్యా 36:3; విలాపవాకయ్ములు 3:40; యెహెజేక్లు 18:13; యెహెజేక్లు 
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18:17; యెహెజేక్లు 33:15; యెహెజేక్లు 33:19; యోనా 3:8; హగగ్యి 1:5; మతత్యి 21:29; 

లూకా 3:13; లూకా 6:41; 2 కొరిందీయులకు 13:5; హెబీర్యులకు 3:1;  

వచనము 32 

మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను కాను. కావున మీరు 

మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:2; యెహెజేక్లు 18:25; సామెతలు 19:3; కీరత్నలు 17:2; యెషయా 55:8; 

యెహెజేక్లు 33:17; యెహెజేక్లు 33:20; రోమీయులకు 2:2;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 19	
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వచనము 1 

మరియు నీవు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులనుగూరిచ్ పర్లాపవాకయ్మునెతిత్ ఇటుల్ పర్కటింపుము 

యెహెజేక్లు 7:3; యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 7:9; యెహెజేక్లు 7:27; యెహెజేక్లు 33:20; 

యెహెజేక్లు 34:20; పర్సంగి 3:17; పర్సంగి 12:14; 1 పేతురు 1:17; పర్కటన 20:12; మలాకీ 

3:18; మతత్యి 16:27; మతత్యి 25:32; 2 కొరిందీయులకు 5:10; 2 కొరిందీయులకు 5:11; 

గలతీయులకు 6:4; గలతీయులకు 6:5; పర్కటన 22:12; యెహెజేక్లు 18:21; యెహెజేక్లు 

14:6; యెహెజేక్లు 33:9; యెహెజేక్లు 33:11; దానియేలు 9:13; హోషేయ 12:6; యోవేలు 

2:12; యోవేలు 2:13; మతత్యి 3:2; మతత్యి 3:8; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20; పర్కటన 

2:5; పర్కటన 2:16; యెహెజేక్లు 18:32; యెహెజేక్లు 18:21; లూకా 13:3; లూకా 13:5; 

రోమీయులకు 2:5; యాకోబు 1:15; పర్కటన 2:21-23; నాయ్యాధిపతులు 10:16; 1 

సమూయేలు 3:13; 1 రాజులు 8:32; 1 రాజులు 8:35; 1 రాజులు 8:39; 2 దినవృతాత్ంతములు 

6:30; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:9; యోబు 11:14; యోబు 36:10; కీరత్నలు 7:12; కీరత్నలు 

62:12; కీరత్నలు 119:59; యెషయా 1:16; యెషయా 21:12; యెషయా 59:20; యిరిమ్యా 

7:3; యిరిమ్యా 18:11; యిరిమ్యా 23:22; యిరిమ్యా 25:5; యిరిమ్యా 35:15; యెహెజేక్లు 

3:18; యెహెజేక్లు 18:20; యెహెజేక్లు 24:14; యెహెజేక్లు 36:19; యెహెజేక్లు 43:9; 

యోనా 3:8; జెకరాయ్ 1:4; జెకరాయ్ 7:7; మలాకీ 3:7; మారుక్ 6:12; యోహాను 8:11; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 3:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21; రోమీయులకు 2:6; 2 కొరిందీయులకు 7:1; 

ఎఫెసీయులకు 4:22; తీతుకు 2:12; హెబీర్యులకు 6:1; హెబీర్యులకు 10:30; 1 పేతురు 4:5; 

పర్కటన 2:22;  

వచనము 2 

నీ తలిల్ ఎటువంటిది? ఆడుసింహము వంటిది, ఆడు సింహముల మధయ్ పండుకొనెను, 

కొదమసింహముల మధయ్ తన పిలల్లను పెంచెను; 
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యెహెజేక్లు 20:7; కీరత్నలు 34:14; యెషయా 1:16; యెషయా 1:17; యెషయా 30:22; 

యెషయా 55:7; రోమీయులకు 8:13; ఎఫెసీయులకు 4:22-32; కొలొసస్యులకు 3:5-9; 

యాకోబు 1:21; 1 పేతురు 1:14; 1 పేతురు 2:1; 1 పేతురు 4:2-4; యెహెజేక్లు 11:19; 

యెహెజేక్లు 36:26; కీరత్నలు 51:10; యిరిమ్యా 32:39; మతత్యి 12:33; మతత్యి 23:26; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19; రోమీయులకు 8:13; రోమీయులకు 12:2; యాకోబు 4:8; 1 

పేతురు 1:22; యెహెజేక్లు 33:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 

30:19; సామెతలు 8:36; యిరిమ్యా 21:8; యిరిమ్యా 27:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46; 

ఆదికాండము 35:2; 1 సమూయేలు 7:3; 2 రాజులు 7:15; 2 రాజులు 17:13; యోబు 11:14; 

యోబు 36:10; సామెతలు 4:24; సామెతలు 6:32; సామెతలు 21:6; యెషయా 59:20; 

యిరిమ్యా 4:4; యిరిమ్యా 4:14; యిరిమ్యా 5:15; యిరిమ్యా 7:3; యిరిమ్యా 27:13; 

యిరిమ్యా 44:8; యెహెజేక్లు 18:28; యెహెజేక్లు 43:9; హోషేయ 8:4; మతత్యి 13:23; 

మతత్యి 18:8; లూకా 19:42; యోహాను 3:10; రోమీయులకు 13:12; 2 కొరిందీయులకు 

5:17; 2 కొరిందీయులకు 5:20; ఎఫెసీయులకు 4:23; కొలొసస్యులకు 3:10; తీతుకు 2:12;  

వచనము 3 

వాటిలో ఒకదానిని అది పెంచగా అది కొదమసింహమై వేటాడ నేరుచ్కొని మనుషుయ్లను 

భకిష్ంచునదాయెను. 

యెహెజేక్లు 18:23; విలాపవాకయ్ములు 3:33; 2 పేతురు 3:9; యెహెజేక్లు 18:30; ఆదికాండము 

2:17; యిరిమ్యా 44:8; యెహెజేక్లు 18:13; యెహెజేక్లు 33:11; లూకా 15:10; లూకా 

19:42; యోహాను 3:10; రోమీయులకు 11:11; రోమీయులకు 13:12; 2 కొరిందీయులకు 

5:20; 1 తిమోతి 2:4; 1 పేతురు 2:1;  

వచనము 4 

అనయ్జనులు దాని సంగతి విని తమ గోతిలో దాని చికిక్ంచుకొని దాని ముకుక్నకు గాలము తగిలించి 

ఐగుపుత్ దేశమునకు దాని తీసికొనిపోయిరి. 
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యెహెజేక్లు 19:14; యెహెజేక్లు 2:10; యెహెజేక్లు 26:17; యెహెజేక్లు 27:2; యెహెజేక్లు 

32:16; యెహెజేక్లు 32:18; యిరిమ్యా 9:1; యిరిమ్యా 9:10; యిరిమ్యా 9:17; యిరిమ్యా 

9:18; యిరిమ్యా 13:17; యిరిమ్యా 13:18; 2 రాజులు 23:29; 2 రాజులు 23:30; 2 రాజులు 

23:34; 2 రాజులు 24:6; 2 రాజులు 24:12; 2 రాజులు 25:5-7; 2 దినవృతాత్ంతములు 

35:25; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 

36:10; యిరిమ్యా 22:10-12; యిరిమ్యా 22:18; యిరిమ్యా 22:19; యిరిమ్యా 22:28; 

యిరిమ్యా 22:30; యిరిమ్యా 24:1; యిరిమ్యా 24:8; యిరిమ్యా 52:10; యిరిమ్యా 52:11; 

యిరిమ్యా 52:25-27; విలాపవాకయ్ములు 4:20; విలాపవాకయ్ములు 5:12; కీరత్నలు 76:4; 

యిరిమ్యా 7:29; యెహెజేక్లు 28:12; యెహెజేక్లు 32:2; ఆమోసు 5:1;  

వచనము 5 

తలిల్ దాని కనిపెటిట్ తన ఆశ భంగమాయెనని తెలిసికొని, తన పిలల్లలో మరియొక దాని చేపటిట్ దాని 

పెంచి కొదమసింహముగా చేసెను. 

నహూము 2:11; నహూము 2:12; జెఫనాయ్ 3:1-4; యోబు 4:11; కీరత్నలు 58:6; యెషయా 

5:29; యెషయా 11:6-9; జెకరాయ్ 11:3; కీరత్నలు 104:21; యిరిమ్యా 13:18; యెహెజేక్లు 

19:10; యెహెజేక్లు 24:3; యెహెజేక్లు 32:2; మతత్యి 14:11; మారుక్ 6:24; యాకోబు 5:1;  

వచనము 6 

ఇదియు కొదమసింహమై కొదమసింహములతో కూడ తిరుగులాడి వేటాడ నేరుచ్కొని మనుషుయ్లను 

భకిష్ంచునదై 

యెహెజేక్లు 19:6; 2 రాజులు 23:31; 2 రాజులు 23:32; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:1; 2 

దినవృతాత్ంతములు 36:2; 2 రాజులు 23:33; 2 రాజులు 23:34; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:4; 

కీరత్నలు 10:9; యిరిమ్యా 22:10; యెహెజేక్లు 7:23; యెహెజేక్లు 19:5; యెహెజేక్లు 22:27; 

యెహెజేక్లు 34:3; యెహెజేక్లు 38:13; యెహెజేక్లు 45:8; దానియేలు 7:3; జెకరాయ్ 11:3; 

మతత్యి 14:11; మారుక్ 6:24;  
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వచనము 7 

వారి నగరులను అవమానపరచి వారి పటట్ణములను పాడుచేసెను; దాని గరజ్నధవ్నికి దేశమును 

అందులోనునన్ సమసత్మును పాడాయెను. 

2 రాజులు 23:31; 2 రాజులు 23:33; 2 రాజులు 23:34; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:4; 2 

దినవృతాత్ంతములు 36:6; యిరిమ్యా 22:11; యిరిమ్యా 22:12; యిరిమ్యా 22:18; 2 

దినవృతాత్ంతములు 33:11; యిరిమ్యా 22:10; విలాపవాకయ్ములు 4:20; యెహెజేక్లు 19:8;  

వచనము 8 

నలుదికుక్ల దేశపు జనులందరు దాని పటుట్కొనుటకు పొంచియుండి ఉరినొగగ్గా అది వారి గోతిలో 

చికెక్ను. 

యెహెజేక్లు 19:3; 2 రాజులు 23:34-37; 2 రాజులు 23:37; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:6;  

వచనము 9 

అపుప్డు వారు దాని ముకుక్నకు గాలము తగిలించి దానిని బోనులో పెటిట్ బబులోను రాజునొదద్కు 

తీసికొనిపోయి అతనికి అపప్గించిరి; దాని గరజ్నము ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద ఎనన్టికిని 

వినబడకుండునటుల్ వారు దానిని గటిట్ సథ్లమందుంచిరి.  

2 రాజులు 24:1-7; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:5; యిరిమ్యా 22:13-17; యిరిమ్యా 26:1-24; 

యిరిమ్యా 36:1-32; యెహెజేక్లు 19:3; కీరత్నలు 76:4; యిరిమ్యా 22:17; యిరిమ్యా 26:23; 

యెహెజేక్లు 34:3;  

వచనము 10 

మరియు నీకు కేష్మము కలిగియుండగా నీ తలిల్ ఫలభరితమై తీగెలతో నిండియుండి విసాత్రమైన 

జలముల దగగ్ర నాటబడిన దార్కాష్వలిల్వలె నుండెను. 

యెహెజేక్లు 22:25; సామెతలు 19:12; సామెతలు 28:3; సామెతలు 28:15; సామెతలు 

28:16; యెహెజేక్లు 12:19; యెహెజేక్లు 30:12; ఆమోసు 6:8; మీకా 1:2; యెహెజేక్లు 19:9; 

యెహెజేక్లు 45:8; 1 పేతురు 5:8;  
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వచనము 11 

భూపతులకు దండములైనటిట్ గటిట్చువవ్లు దానికి కలిగియుండెను, అది మేఘములనంటునంతగా 

పెరిగెను, విసాత్రమైన దాని కొమమ్లు బహు ఎతుత్గా కనబడెను. 

2 రాజులు 24:1-6; యెహెజేక్లు 19:4; యెహెజేక్లు 12:13; యెహెజేక్లు 17:20; 

విలాపవాకయ్ములు 4:20; 2 రాజులు 24:2;  

వచనము 12 

అయితే బహు రౌదర్ముచేత అది పెరికివేయబడినదై నేలమీద పడవేయబడెను, తూరుప్గాలి విసరగా 

దాని పండుల్ వాడెను. మరియు దాని గటిట్చువవ్లు తెగి వాడిపోయి అగిన్చేత కాలచ్బడెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 36:6; యిరిమ్యా 22:18; యిరిమ్యా 22:19; యిరిమ్యా 36:30; 

యిరిమ్యా 36:31; యెహెజేక్లు 19:7; యెహెజేక్లు 6:2; యెహెజేక్లు 36:1; 2 

దినవృతాత్ంతములు 33:11; యిరిమ్యా 22:26; యిరిమ్యా 24:1; యెహెజేక్లు 12:13;  

వచనము 13 

ఇపుప్డు అది అరణయ్ములో మికిక్లి యెండిపోయి నిరజ్లసథ్లములలో నాటబడియునన్ది. మరియు దాని 

కొమమ్ల చువవ్లలోనుండి అగిన్ బయలుదేరుచు 

యెహెజేక్లు 19:2; హోషేయ 2:2; హోషేయ 2:5; యెహెజేక్లు 15:2-8; యెహెజేక్లు 17:6; 

యెషయా 5:1-4; మతత్యి 21:33-41; సంఖాయ్కాండము 24:6; సంఖాయ్కాండము 24:7; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:9; కీరత్నలు 80:8-11; కీరత్నలు 

89:25-29; యోబు 14:9; కీరత్నలు 1:3; కీరత్నలు 128:3; యిరిమ్యా 12:2; యెహెజేక్లు 

19:13; యోహాను 3:23;  

వచనము 14 

దాని పండల్ను దహించుచునన్ది గనుక రాజదండమునకు తగిన గటిట్చువవ్ యొకటియు 

విడువబడలేదు. ఇదియే పర్లాపవాకయ్ము, ఇదియే పర్లాపమునకు కారణమగును. 
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యెహెజేక్లు 19:12; యెహెజేక్లు 19:14; యెహెజేక్లు 21:10; యెహెజేక్లు 21:13; 

ఆదికాండము 49:10; సంఖాయ్కాండము 24:7-9; సంఖాయ్కాండము 24:17; ఎజార్ 4:20; ఎజార్ 

5:11; కీరత్నలు 2:8; కీరత్నలు 2:9; కీరత్నలు 80:15; కీరత్నలు 80:17; కీరత్నలు 110:2; యెషయా 

11:1; యెహెజేక్లు 31:3; దానియేలు 4:11; దానియేలు 4:20; దానియేలు 4:21; ఆదికాండము 

49:22; యిరిమ్యా 48:17; యెహెజేక్లు 17:5;  

Page  of 191 513



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

 

యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 20	
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వచనము 1 

ఏడవ సంవతస్రము అయిదవ నెల పదియవ దినమున ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో కొందరు 

యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్ నా యెదుట కూరుచ్ండియుండగా 

యెహెజేక్లు 15:6-8; కీరత్నలు 52:5; కీరత్నలు 80:12; కీరత్నలు 80:13; కీరత్నలు 80:16; 

కీరత్నలు 89:40-45; యెషయా 5:5; యెషయా 5:6; యిరిమ్యా 31:28; యెహెజేక్లు 17:10; 

యిరిమ్యా 4:11; యిరిమ్యా 4:12; హోషేయ 13:15; యెహెజేక్లు 19:11; 2 రాజులు 23:29; 

2 రాజులు 23:34; 2 రాజులు 24:6; 2 రాజులు 24:14-16; 2 రాజులు 25:6; 2 రాజులు 

25:7; యిరిమ్యా 22:10; యిరిమ్యా 22:11; యిరిమ్యా 22:18; యిరిమ్యా 22:19; యిరిమ్యా 

22:25-27; యిరిమ్యా 22:30; యెహెజేక్లు 15:4; యెహెజేక్లు 20:47; యెహెజేక్లు 20:48; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22; యెషయా 27:11; మతత్యి 3:10; యోహాను 15:6; 

ఆదికాండము 41:6; సంఖాయ్కాండము 17:8; యెషయా 27:8; యిరిమ్యా 12:17; యిరిమ్యా 

51:1; యెహెజేక్లు 17:5; యోనా 4:8; హబకూక్కు 1:9;  

వచనము 2 

యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్ క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 19:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48; 

యిరిమ్యా 52:27-31; కీరత్నలు 63:1; కీరత్నలు 68:6; హోషేయ 2:3; యెషయా 19:7; 

యిరిమ్యా 48:18; యెహెజేక్లు 20:35;  

వచనము 3 

నరపుతుర్డా, నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

నాయొదద్ విచారణ చేయుటకు మీరు వచుచ్చునాన్రే. నా జీవముతోడు నావలన ఏ ఆలోచనయైనను 

మీకు దొరకదు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 17:18-20; నాయ్యాధిపతులు 9:15; 2 రాజులు 24:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 

36:13; యెషయా 9:18; యెషయా 9:19; యిరిమ్యా 38:23; యిరిమ్యా 52:3; యెహెజేక్లు 

Page  of 193 513



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

19:11; యెహెజేక్లు 21:25-27; ఆదికాండము 49:10; నెహెమాయ్ 9:37; కీరత్నలు 79:7; 

కీరత్నలు 80:15; కీరత్నలు 80:16; హోషేయ 3:4; హోషేయ 10:3; ఆమోసు 9:11; యోహాను 

19:15; యెహెజేక్లు 19:1; విలాపవాకయ్ములు 4:20; లూకా 19:41; రోమీయులకు 9:2-4; 

సంఖాయ్కాండము 17:2; సంఖాయ్కాండము 17:8; యెహెజేక్లు 7:10; యెహెజేక్లు 20:47; 

యెహెజేక్లు 26:17; యెహెజేక్లు 28:12; ఆమోసు 5:1;  

వచనము 4 

వారికి నాయ్యము తీరుచ్దువా? నరపుతుర్డా, వారికి నాయ్యము తీరుచ్దువా? వారి పితరులు చేసిన 

హేయకృతయ్ములను వారికి తెలియజేయుము.  

యెహెజేక్లు 1:2; యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 24:1; యెహెజేక్లు 26:1; యెహెజేక్లు 29:1; 

యెహెజేక్లు 29:17; యెహెజేక్లు 30:20; యెహెజేక్లు 31:1; యెహెజేక్లు 32:1; యెహెజేక్లు 

40:1; యెహెజేక్లు 14:1-3; యెహెజేక్లు 33:30-33; 1 రాజులు 14:2-6; 1 రాజులు 

22:15-28; 2 రాజులు 3:13; యెషయా 29:13; యెషయా 58:2; యిరిమ్యా 37:17; మతత్యి 

22:16; యెహెజేక్లు 8:1; లూకా 2:46; లూకా 8:35; లూకా 10:39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

22:3; 1 సమూయేలు 28:6; 1 రాజులు 22:5; 2 రాజులు 6:32; 2 రాజులు 22:13; 2 

దినవృతాత్ంతములు 34:21; యిరిమ్యా 21:2; యిరిమ్యా 30:15; యిరిమ్యా 42:1; యెహెజేక్లు 

2:3; యెహెజేక్లు 7:26; యెహెజేక్లు 8:12; యెహెజేక్లు 33:31;  

వచనము 5 

ఎటల్నగా పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఇశార్యేలును ఏరప్రచుకొనిన 

నాడును, యాకోబు సంతతికి పర్మాణముచేసిన నాడును, ఐగుపుత్దేశమందు ననున్ వారికి 

పర్తయ్క్షపరచుకొని పర్మాణముచేసి నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నేను పర్కటించిన కాలమున 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 6 
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వారిని ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచి వారికొరకు నేను విచారించినదియు, పాలు తేనెలు 

పర్వహించునదియు, సకల దేశములకు ఆభరణమైనదియునైన దేశములోనికి తోడుకొనిపోయెదనని 

చెపిప్న కాలముననే నేను పర్మాణము చేసితిని. 

యెషయా 1:12; మతత్యి 3:7; లూకా 3:7; యెహెజేక్లు 20:31; యెహెజేక్లు 14:3; యెహెజేక్లు 

14:4; యెహెజేక్లు 14:7; యెహెజేక్లు 14:8; 1 సమూయేలు 28:6; కీరత్నలు 50:15-21; 

సామెతలు 15:8; సామెతలు 21:27; సామెతలు 28:9; యెషయా 1:15; మీకా 3:7; మతత్యి 

15:8; మతత్యి 15:9; యోహాను 4:24; 1 సమూయేలు 14:37; 2 సమూయేలు 22:42; 2 

దినవృతాత్ంతములు 18:4; యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 36:37; జెకరాయ్ 7:13; యోహాను 

4:21;  

వచనము 7 

అపుప్డు నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను, మీలో పర్తివాడు తన కిషట్మైన హేయకృతయ్ములను 

విడిచిపెటట్వలెను, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుటచేత మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకుండవలెను అని నేను ఆజాఞ్పించితిని.  

యెహెజేక్లు 14:14; యెహెజేక్లు 14:20; యెహెజేక్లు 22:2; యెహెజేక్లు 23:36; యెహెజేక్లు 

23:45; యెషయా 5:3; యిరిమ్యా 7:16; యిరిమ్యా 11:14; యిరిమ్యా 14:11-14; యిరిమ్యా 

15:1; 1 కొరిందీయులకు 6:2; యెహెజేక్లు 16:2; యెహెజేక్లు 16:3; మతత్యి 23:29-37; 

లూకా 11:47-51; లూకా 13:33-35; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

7:52; 1 సమూయేలు 7:6; 2 రాజులు 21:15; యెషయా 58:1; యిరిమ్యా 6:27; యిరిమ్యా 

34:14; హోషేయ 2:2; మీకా 3:8;  

వచనము 8 

అయితే వారు నా మాట విననొలల్క నామీద తిరుగుబాటు చేసి, తమకిషట్మైన హేయకృతయ్ములు 

చేయుట మానలేదు, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుట మానలేదు గనుక వారు ఐగుపీత్యుల 
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దేశములో ఉండగానే నేను నా రౌదర్ము వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము వారిమీద తీరుచ్కొందునని 

యనుకొంటిని. 

నిరగ్మకాండము 6:6; నిరగ్మకాండము 6:7; నిరగ్మకాండము 19:4-6; దివ్తీయోపదేశకాండము 

4:37; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2; కీరత్నలు 33:12; యెషయా 

41:8; యెషయా 41:9; యెషయా 43:10; యెషయా 44:1; యెషయా 44:2; యిరిమ్యా 

33:24; మారుక్ 13:20; యెహెజేక్లు 20:6; నిరగ్మకాండము 6:8; నిరగ్మకాండము 6:9; 

యెహెజేక్లు 20:15; యెహెజేక్లు 20:23; యెహెజేక్లు 47:14; ఆదికాండము 14:22; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40; పర్కటన 10:5; యెహెజేక్లు 35:11; నిరగ్మకాండము 3:8; 

నిరగ్మకాండము 4:31; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:34; దివ్తీయోపదేశకాండము 11:2-7; కీరత్నలు 

103:7; నిరగ్మకాండము 3:6; నిరగ్మకాండము 3:16; నిరగ్మకాండము 20:2; నిరగ్మకాండము 

20:3; నిరగ్మకాండము 29:46; లేవీయకాండము 18:2; నాయ్యాధిపతులు 6:8; కీరత్నలు 50:7; 

యెషయా 1:2; యెషయా 62:8; యిరిమ్యా 7:25; యెహెజేక్లు 16:6; యెహెజేక్లు 16:8; 

యెహెజేక్లు 36:7; మీకా 6:4;  

వచనము 9 

అయితే ఏ అనయ్ జనులయెదుట ననున్ నేను బయలుపరచుకొంటినో, యే అనయ్జనులమధయ్ వారుండిరో 

ఆ అనయ్జనులలో వారునన్ అనయ్జనుల యెదుట వారికి ననున్ బయలుపరచుకొంటిని, నా నామమునకు 

దూషణ కలుగకుండుటకై ఆలాగు చేయుటమాని, ఆ జనులు చూచుచుండగా నా నామ ఘనతకొరకు 

నేను వారిని ఐగుపుత్దేశములోనుండి రపిప్ంచితిని. 

యెహెజేక్లు 20:5; యెహెజేక్లు 20:15; యెహెజేక్లు 20:23; యెహెజేక్లు 20:42; ఆదికాండము 

15:13; ఆదికాండము 15:14; నిరగ్మకాండము 3:8; నిరగ్మకాండము 3:17; నిరగ్మకాండము 

14:1; నిరగ్మకాండము 15:27; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:7-9; దివ్తీయోపదేశకాండము 11:11; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8; నిరగ్మకాండము 13:5; 

నిరగ్మకాండము 33:3; లేవీయకాండము 20:24; సంఖాయ్కాండము 13:27; సంఖాయ్కాండము 
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14:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 11:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 

26:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 26:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 27:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 

31:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14; యెహోషువ 5:6; 

యిరిమ్యా 11:5; యిరిమ్యా 32:22; యెహెజేక్లు 20:15; కీరత్నలు 48:2; దానియేలు 8:9; 

దానియేలు 11:16; దానియేలు 11:41; జెకరాయ్ 7:14; నిరగ్మకాండము 6:8; సంఖాయ్కాండము 

10:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 1:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 3:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 

7:19; నాయ్యాధిపతులు 18:10; నెహెమాయ్ 9:25; కీరత్నలు 47:4; కీరత్నలు 106:24; యెషయా 

32:12; యిరిమ్యా 2:7; యిరిమ్యా 3:19; యిరిమ్యా 11:4; యెహెజేక్లు 16:8; యెహెజేక్లు 

20:28; యెహెజేక్లు 44:12; యెహెజేక్లు 47:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:39;  

వచనము 10 

వారిని ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచి అరణయ్ములోనికి తోడుకొని వచిచ్ 

యెహెజేక్లు 20:8; యెహెజేక్లు 18:6; యెహెజేక్లు 18:15; యెహెజేక్లు 18:31; యెషయా 

2:20; యెషయా 2:21; యెషయా 31:7; యెహెజేక్లు 6:9; యెహెజేక్లు 14:6; 2 

దినవృతాత్ంతములు 15:8; యెహెజేక్లు 23:3; యెహెజేక్లు 23:8; లేవీయకాండము 17:7; 

లేవీయకాండము 18:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:16-18; యెహోషువ 24:14; యెహెజేక్లు 

20:19; నిరగ్మకాండము 16:12; లేవీయకాండము 11:44; లేవీయకాండము 20:7; ఆదికాండము 

35:2; నిరగ్మకాండము 6:6; లేవీయకాండము 18:2; యెహోషువ 5:9; నెహెమాయ్ 9:18; కీరత్నలు 

50:7; యిరిమ్యా 4:1; యెహెజేక్లు 16:26; యెహెజేక్లు 20:18; యెహెజేక్లు 23:7; 

యెహెజేక్లు 23:19;  

వచనము 11 

వారికి నా కటట్డలను నియమించి నా విధులను వారికి తెలియజేసితిని. ఎవడైన వాటి 

ననుసరించినయెడల వాటినిబటిట్ బర్దుకును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:7; నెహెమాయ్ 9:26; యెషయా 63:10; యెహెజేక్లు 20:7; 

నిరగ్మకాండము 32:4-6; యెహెజేక్లు 20:13; యెహెజేక్లు 20:21; యెహెజేక్లు 5:13; 

యెహెజేక్లు 7:8; లేవీయకాండము 18:3; సంఖాయ్కాండము 14:19; దివ్తీయోపదేశకాండము 

9:28; యెహోషువ 5:9; యెహోషువ 24:14; కీరత్నలు 78:8; కీరత్నలు 78:38; యిరిమ్యా 4:1; 

యిరిమ్యా 7:24; యిరిమ్యా 11:8; యిరిమ్యా 22:21; యిరిమ్యా 32:23; యిరిమ్యా 32:30; 

యిరిమ్యా 34:14; యిరిమ్యా 44:17; విలాపవాకయ్ములు 3:22; యెహెజేక్లు 8:9; యెహెజేక్లు 

16:4; యెహెజేక్లు 16:15; యెహెజేక్లు 16:26; యెహెజేక్లు 20:16; యెహెజేక్లు 22:22; 

యెహెజేక్లు 23:3; దానియేలు 9:9; హోషేయ 9:10; హోషేయ 11:9; ఆమోసు 5:25; మలాకీ 

3:7;  

వచనము 12 

మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని 

మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 

యెహెజేక్లు 20:14; యెహెజేక్లు 20:22; యెహెజేక్లు 36:21; యెహెజేక్లు 36:22; యెహెజేక్లు 

39:7; నిరగ్మకాండము 32:12; సంఖాయ్కాండము 14:13-25; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:28; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27; యెహోషువ 7:9; 1 

సమూయేలు 12:22; యెహోషువ 2:10; యెహోషువ 9:9; యెహోషువ 9:10; 1 సమూయేలు 

4:8; నిరగ్మకాండము 14:4; లేవీయకాండము 26:45; సంఖాయ్కాండము 14:19; 2 సమూయేలు 

7:23; 1 రాజులు 8:42; 1 రాజులు 20:28; 2 రాజులు 19:31; 1 దినవృతాత్ంతములు 17:21; 

నెహెమాయ్ 9:10; కీరత్నలు 25:11; కీరత్నలు 78:38; కీరత్నలు 79:9; కీరత్నలు 106:8; యెషయా 

26:12; యెషయా 37:35; యెషయా 43:25; యెషయా 48:9; యెషయా 48:11; యెషయా 

52:5; యిరిమ్యా 14:7; విలాపవాకయ్ములు 3:22; యెహెజేక్లు 20:44; దానియేలు 9:9; 

దానియేలు 9:19; హోషేయ 11:9; యోవేలు 2:17; యోహాను 17:11;  

వచనము 13 
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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.  

నిరగ్మకాండము 13:17; నిరగ్మకాండము 13:18; నిరగ్మకాండము 14:17-22; నిరగ్మకాండము 

15:22; నిరగ్మకాండము 20:2; 1 దినవృతాత్ంతములు 17:21; హోషేయ 2:14; ఆమోసు 2:10; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:18;  

వచనము 14 

అయితే నేను వారిని రపిప్ంపగా ఏ అనయ్జనులు చూచిరో యే అనయ్జనులలోనుండి నేను వారిని 

రపిప్ంచితినో వారి యెదుట నా నామమునకు దూషణ కలుగకుండునటుల్ నేననుకొనిన పర్కారము 

చేయక మానితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:8; నెహెమాయ్ 9:13; నెహెమాయ్ 9:14; కీరత్నలు 147:19; కీరత్నలు 

147:20; రోమీయులకు 3:2; యెహెజేక్లు 20:13; యెహెజేక్లు 20:21; లేవీయకాండము 18:5; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 20:16; లూకా 10:28; రోమీయులకు 

10:5; గలతీయులకు 3:12; నిరగ్మకాండము 21:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:31; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:25; నెహెమాయ్ 9:6; నెహెమాయ్ 9:29; 

యెహెజేక్లు 18:9; యెహెజేక్లు 33:15; హోషేయ 8:12; మతత్యి 19:17; మారుక్ 12:1; 

రోమీయులకు 2:13; రోమీయులకు 7:10; రోమీయులకు 9:4;  

వచనము 15 

మరియు తమకిషట్మైన విగర్హముల ననుసరింపవలెనని కోరి, వారు నా విధులను తృణీకరించి నా 

కటట్డల ననుసరింపక నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచగా 

ఆదికాండము 2:3; నిరగ్మకాండము 16:29; నిరగ్మకాండము 20:8-11; నిరగ్మకాండము 35:2; 

లేవీయకాండము 23:3; లేవీయకాండము 23:24; లేవీయకాండము 23:32; లేవీయకాండము 
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23:39; లేవీయకాండము 25:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:12-15; నెహెమాయ్ 9:14; మారుక్ 

2:27; మారుక్ 2:28; కొలొసస్యులకు 2:16; యెహెజేక్లు 20:20; నిరగ్మకాండము 31:13-17; 

యెహెజేక్లు 37:28; నిరగ్మకాండము 19:5; నిరగ్మకాండము 19:6; లేవీయకాండము 20:8; 

లేవీయకాండము 21:8; లేవీయకాండము 21:15; లేవీయకాండము 21:23; యోహాను 

17:17-19; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23; యూదా 1:1; నిరగ్మకాండము 31:14; నిరగ్మకాండము 

31:17; లేవీయకాండము 19:3; సంఖాయ్కాండము 8:17; సంఖాయ్కాండము 28:9; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:13; యెహోషువ 4:6; కీరత్నలు 74:9; యెషయా 56:2; యిరిమ్యా 

17:22; యెహెజేక్లు 22:26; మతత్యి 19:17; మారుక్ 12:1; లూకా 13:14; రోమీయులకు 

3:2; రోమీయులకు 4:11; రోమీయులకు 9:4;  

వచనము 16 

ఇచెచ్దనని నేను సెలవిచిచ్నటిట్యు, పాలు తేనెలు పర్వహించునటిట్యునైన సకల దేశములకు 

ఆభరణమగు దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపనని వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను పర్మాణము 

చేసితిని. 

యెహెజేక్లు 20:8; నిరగ్మకాండము 16:28; నిరగ్మకాండము 32:8; సంఖాయ్కాండము 14:22; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:12-24; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:27; 1 సమూయేలు 8:8; 

నెహెమాయ్ 9:16-18; కీరత్నలు 78:40; కీరత్నలు 78:41; కీరత్నలు 95:8-11; కీరత్నలు 

106:13-33; యెషయా 63:10; యెహెజేక్లు 20:16; యెహెజేక్లు 20:24; లేవీయకాండము 

26:15; లేవీయకాండము 26:43; 2 సమూయేలు 12:9; సామెతలు 1:25; సామెతలు 13:13; 

ఆమోసు 2:4; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8; హెబీర్యులకు 10:28; హెబీర్యులకు 10:29; 

యెహెజేక్లు 20:11; యెహెజేక్లు 20:21; నిరగ్మకాండము 16:27; నిరగ్మకాండము 16:28; 

సంఖాయ్కాండము 15:31-36; యెషయా 56:6; యెహెజేక్లు 20:8; యెహెజేక్లు 20:21; 

నిరగ్మకాండము 32:10; సంఖాయ్కాండము 14:11; సంఖాయ్కాండము 14:12; సంఖాయ్కాండము 

14:29; సంఖాయ్కాండము 16:20; సంఖాయ్కాండము 16:21; సంఖాయ్కాండము 16:45; 
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సంఖాయ్కాండము 26:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:8; కీరత్నలు 106:23; నిరగ్మకాండము 

31:14; లేవీయకాండము 18:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27; 2 రాజులు 21:15; 2 

దినవృతాత్ంతములు 30:7; నెహెమాయ్ 13:15; కీరత్నలు 78:32; కీరత్నలు 78:38; యెషయా 24:5; 

యిరిమ్యా 7:24; యిరిమ్యా 17:23; యిరిమ్యా 22:21; విలాపవాకయ్ములు 3:22; యెహెజేక్లు 

7:8; యెహెజేక్లు 16:4; యెహెజేక్లు 18:9; యెహెజేక్లు 20:36; యెహెజేక్లు 22:8; 

యెహెజేక్లు 22:26; యెహెజేక్లు 23:38; యెహెజేక్లు 33:15; దానియేలు 9:9; హోషేయ 11:9; 

మలాకీ 3:7; లూకా 10:28; రోమీయులకు 7:10; రోమీయులకు 10:5; గలతీయులకు 3:12;  

వచనము 17 

అయినను వారు నశించిపోకుండునటుల్ వారియందు కనికరించి, అరణయ్ములో నేను వారిని 

నిరూమ్లము చేయకపోతిని. 

యెహెజేక్లు 20:9; యెహెజేక్లు 20:22; యెహెజేక్లు 36:22; యెహెజేక్లు 36:23; 

ఎఫెసీయులకు 1:6; ఎఫెసీయులకు 1:12; నిరగ్మకాండము 32:12; లేవీయకాండము 26:45; 

సంఖాయ్కాండము 14:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:28; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27; నాయ్యాధిపతులు 16:24; 1 సమూయేలు 12:22; 1 రాజులు 

20:13; 1 రాజులు 20:28; నెహెమాయ్ 9:19; కీరత్నలు 23:3; కీరత్నలు 74:18; కీరత్నలు 78:38; 

కీరత్నలు 79:9; కీరత్నలు 106:8; కీరత్నలు 106:23; కీరత్నలు 115:1; యెషయా 26:12; 

యెషయా 43:25; యెషయా 48:9; యెషయా 52:5; యిరిమ్యా 14:7; యిరిమ్యా 31:2; 

విలాపవాకయ్ములు 3:22; యెహెజేక్లు 20:16; యెహెజేక్లు 20:44; యెహెజేక్లు 36:21; 

యెహెజేక్లు 39:7; దానియేలు 9:19; హోషేయ 11:9;  

వచనము 18 

వారు అరణయ్ములో ఉండగానే వారి పిలల్లతో ఈలాగు సెలవిచిచ్తిని మీరు మీ తండుర్ల ఆచారములను 

అనుసరింపకయు, వారి పదధ్తులనుబటిట్ పర్వరిత్ంపకయు, వారు పెటుట్కొనిన దేవతలను పూజించి 

మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకయు నుండుడి. 
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యెహెజేక్లు 20:23; సంఖాయ్కాండము 14:23-30; సంఖాయ్కాండము 26:64; సంఖాయ్కాండము 

26:65; దివ్తీయోపదేశకాండము 1:34; దివ్తీయోపదేశకాండము 1:35; కీరత్నలు 95:11; కీరత్నలు 

106:26; హెబీర్యులకు 3:11; హెబీర్యులకు 3:18; హెబీర్యులకు 4:3; యెహెజేక్లు 20:6; 

నిరగ్మకాండము 6:8; సంఖాయ్కాండము 13:27; సంఖాయ్కాండము 32:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 

2:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 26:9; యెహోషువ 5:6; నెహెమాయ్ 9:15; యెషయా 32:12; 

యిరిమ్యా 32:22; యెహెజేక్లు 20:5; యెహెజేక్లు 20:28; యెహెజేక్లు 20:42; యెహెజేక్లు 

36:7; యెహెజేక్లు 44:12; దానియేలు 8:9; పర్కటన 10:5;  

వచనము 19 

మీ దేవుడ నైన యెహోవాను నేనే గనుక నా కటట్డల ననుసరించి నా విధులను గైకొని నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుడి.  

యెహెజేక్లు 20:13; యెహెజేక్లు 20:14; యెహెజేక్లు 20:8; యెహెజేక్లు 14:3; యెహెజేక్లు 

14:4; యెహెజేక్లు 23:8; నిరగ్మకాండము 32:1-8; సంఖాయ్కాండము 15:39; సంఖాయ్కాండము 

25:2; ఆమోసు 5:25; ఆమోసు 5:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:39-43; నిరగ్మకాండము 

16:28; నిరగ్మకాండము 31:14; సామెతలు 13:13; యిరిమ్యా 7:24; యిరిమ్యా 17:23; 

యెహెజేక్లు 11:12; యెహెజేక్లు 20:24; ఆమోసు 2:4;  

వచనము 20 

నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఆ విశార్ంతిదినములు నాకును మీకును 

మధయ్ను సూచనగా ఉండును. 

యెహెజేక్లు 8:18; యెహెజేక్లు 9:10; 1 సమూయేలు 24:10; నెహెమాయ్ 9:19; కీరత్నలు 

78:37; కీరత్నలు 78:38; యెహెజేక్లు 7:2; యెహెజేక్లు 11:13; యిరిమ్యా 4:27; యిరిమ్యా 

5:18; నహూము 1:8; నహూము 1:9; ఆదికాండము 45:20; యెహెజేక్లు 20:22;  

వచనము 21 
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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.  

సంఖాయ్కాండము 14:32; సంఖాయ్కాండము 14:33; సంఖాయ్కాండము 32:13-15; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:3-6; కీరత్నలు 78:6-8; జెకరాయ్ 1:2-4; లూకా 11:47; లూకా 11:48; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51; 1 పేతురు 1:18; యెహెజేక్లు 20:7; యిరిమ్యా 2:7; యిరిమ్యా 

3:9; యెహోషువ 24:14; 1 రాజులు 15:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:22; కీరత్నలు 1:1; 

కీరత్నలు 78:8; కీరత్నలు 106:39; యిరిమ్యా 11:8; యిరిమ్యా 11:10; యిరిమ్యా 32:23; 

యెహెజేక్లు 2:3; యెహెజేక్లు 18:14; యెహెజేక్లు 18:17; యెహెజేక్లు 18:19; ఆమోసు 2:4; 

మారుక్ 12:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:53;  

వచనము 22 

అయితే నేను పర్తయ్క్షమైన అనయ్జనుల మధయ్ నా నామమునకు దూషణ కలుగకుండునటుల్ ఏ 

జనులలోనుండి వారిని రపిప్ంచితినో ఆ జనులు చూచుచుండగా నా హసత్ము వెనుకకు తీసి నా 

వాగాద్నము నెరవేరిచ్తిని.  

నిరగ్మకాండము 2 0 : 2 ; నిరగ్మకాండము 2 0 : 3 ; దివ్తీయోపదేశకాండము 5 : 6 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:4-6; కీరత్నలు 81:9; కీరత్నలు 81:10; 

యిరిమ్యా 3:22; యిరిమ్యా 3:23; యెహెజేక్లు 11:20; యెహెజేక్లు 36:27; యెహెజేక్లు 

37:24; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 

5:32; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 

8:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 10:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32; నెహెమాయ్ 9:13; 

నెహెమాయ్ 9:14; కీరత్నలు 19:7-11; కీరత్నలు 105:45; తీతుకు 2:11-14; లేవీయకాండము 
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18:2; లేవీయకాండము 18:4; 1 రాజులు 15:12; కీరత్నలు 50:7; కీరత్నలు 89:30; యెహెజేక్లు 

20:7;  

వచనము 23 

మరియు వారు నా విధుల ననుసరింపక నా కటట్డలను తృణీకరించి, నేను విధించిన 

విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచి,  

యెహెజేక్లు 20:12; యెహెజేక్లు 44:24; నిరగ్మకాండము 20:11; నిరగ్మకాండము 31:13-17; 

నెహెమాయ్ 13:15-22; యెషయా 58:13; యిరిమ్యా 17:22; యిరిమ్యా 17:24; యిరిమ్యా 

17:27; నిరగ్మకాండము 31:17; లేవీయకాండము 18:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27; 

యెహోషువ 4:6; నెహెమాయ్ 9:14; కీరత్నలు 50:7; కీరత్నలు 81:5; యెషయా 56:2; మారుక్ 

2:27; రోమీయులకు 4:11;  

వచనము 24 

తమ పితరులు పెటుట్కొనిన విగర్హములను పూజింపగోరగా, అనయ్జనులలో వారిని చెదరగొటిట్ 

సకలదేశములలోనికి వారిని వెళల్గొటుట్దునని పర్మాణము చేసితిని. 

సంఖాయ్కాండము 21:5; సంఖాయ్కాండము 25:1-8; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:23; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:24; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:27; కీరత్నలు 106:29-33; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:18; యెహెజేక్లు 20:11; యెహెజేక్లు 20:13; యెహెజేక్లు 20:8; 

యెహెజేక్లు 20:13; యెహెజేక్లు 21:31; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:21; 2 దినవృతాత్ంతములు 

34:25; పర్కటన 16:1; యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 13:15; విలాపవాకయ్ములు 4:11; 

దానియేలు 11:36; నిరగ్మకాండము 31:14; లేవీయకాండము 18:5; సంఖాయ్కాండము 32:14; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1; 2 రాజులు 21:15; నెహెమాయ్ 9:26; కీరత్నలు 78:38; యెషయా 

63:10; యిరిమ్యా 7:24; యిరిమ్యా 17:22; యిరిమ్యా 17:23; యిరిమ్యా 22:21; యిరిమ్యా 

32:23; విలాపవాకయ్ములు 3:22; యెహెజేక్లు 5:13; యెహెజేక్లు 11:12; యెహెజేక్లు 20:36; 
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యెహెజేక్లు 22:8; యెహెజేక్లు 33:15; యెహెజేక్లు 39:3; హోషేయ 11:9; మలాకీ 3:7; 

మతత్యి 28:1; లూకా 10:28; రోమీయులకు 7:10; రోమీయులకు 10:5;  

వచనము 25 

నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ వారిని విసమ్యము నొందింపవలెనని అనుకూలము కాని 

కటట్డలను తాము బర్దుకుటకు పర్యోజనకరములు కాని విధులను వారికిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 20:17; యోబు 13:21; కీరత్నలు 78:38; విలాపవాకయ్ములు 2:8; యెహెజేక్లు 

20:9; యెహెజేక్లు 20:14; కీరత్నలు 25:11; కీరత్నలు 79:9; కీరత్నలు 79:10; కీరత్నలు 115:1; 

యెషయా 48:9-11; యిరిమ్యా 14:7; యిరిమ్యా 14:21; దానియేలు 9:17; దానియేలు 9:19; 

నిరగ్మకాండము 32:12; లేవీయకాండము 26:45; 1 రాజులు 20:13; నెహెమాయ్ 9:19; కీరత్నలు 

106:8; యెషయా 26:12; యెషయా 43:25; విలాపవాకయ్ములు 3:22; యెహెజేక్లు 20:44; 

యెహెజేక్లు 36:21; యోహాను 17:11;  

వచనము 26 

తొలిచూలిని అగిన్గుండముదాటించి బలిదానముల నిచుచ్టచేత తముమ్ను తాము 

అపవితర్పరచుకొననిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 20:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40; పర్కటన 10:5; పర్కటన 10:6; 

లేవీయకాండము 26:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64-68; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27; కీరత్నలు 106:27; యిరిమ్యా 15:4; నిరగ్మకాండము 6:8; 

యిరిమ్యా 9:16; యెహెజేక్లు 5:10; యెహెజేక్లు 20:5; యెహెజేక్లు 20:6; యెహెజేక్లు 

44:12;  

వచనము 27 

కాబటిట్ నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులతో మాటలాడి ఇటుల్ పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పితరులు నాయెడల అతికర్మముచేసి ననున్ దూషించి 
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యెహెజేక్లు 20:13; యెహెజేక్లు 20:16; యెహెజేక్లు 6:9; యెహెజేక్లు 18:6; యెహెజేక్లు 

18:12; యెహెజేక్లు 18:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19; యోబు 31:26; యోబు 31:27; 

ఆమోసు 2:4; నిరగ్మకాండము 31:14; నాయ్యాధిపతులు 2:21; సామెతలు 13:13; యెషయా 

24:5; యెహెజేక్లు 11:12; యెహెజేక్లు 18:19; యెహెజేక్లు 22:8; యెహెజేక్లు 23:38; 

ఆమోసు 5:25;  

వచనము 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. 

రోమీయులకు 1:28; యెహెజేక్లు 20:26; యెహెజేక్లు 20:39; యెహెజేక్లు 14:9-11; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:28; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36; 

కీరత్నలు 81:12; యెషయా 66:4; రోమీయులకు 1:21-28; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9-11; 

నిరగ్మకాండము 21:1; 2 సమూయేలు 12:11; 2 సమూయేలు 16:11; 2 సమూయేలు 24:1; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:42;  

వచనము 29 

మీరు పోవుచునన్ ఉనన్త సథ్లములేమిటని నేనడిగితిని; కాబటిట్ ఉనన్త సథ్లమను పేరు నేటివరకు 

వాడుకలో నునన్ది. 

యెహెజేక్లు 20:31; యెషయా 63:17; రోమీయులకు 11:7-10; యెహెజేక్లు 16:20; 

యెహెజేక్లు 16:21; లేవీయకాండము 18:21; 2 రాజులు 17:17; 2 రాజులు 21:6; 2 

దినవృతాత్ంతములు 28:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:6; యిరిమ్యా 32:35; నిరగ్మకాండము 

13:12; లూకా 2:23; యెహెజేక్లు 6:7; నిరగ్మకాండము 10:2; లేవీయకాండము 20:2; 2 
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సమూయేలు 12:11; 2 రాజులు 16:3; 2 రాజులు 23:10; కీరత్నలు 106:37; యెషయా 57:5; 

యిరిమ్యా 19:5; యెహెజేక్లు 20:25; యెహెజేక్లు 20:39; యెహెజేక్లు 23:37;  

వచనము 30 

కావున ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ 

పితరుల రీతిని మీరును అపవితుర్లైతిరే వారు పెటుట్కొనిన విగర్హములను అనుసరించుచు మీరును 

వయ్భిచారులైతిరే;  

యెహెజేక్లు 2:7; యెహెజేక్లు 3:4; యెహెజేక్లు 3:11; యెహెజేక్లు 3:27; రోమీయులకు 2:24; 

పర్కటన 13:5; కీరత్నలు 78:57; యెషయా 65:7;  

వచనము 31 

నేటివరకును మీరు అరప్ణలను అరిప్ంచి మీ కుమారులను అగిన్గుండ దాటించునపుప్డు, మీరు 

పెటుట్కొనిన విగర్హములనిన్టికి పూజజేసి అపవితుర్లగుచునాన్రే; ఇశార్యేలీయులారా, నాయొదద్ మీరు 

విచారణ చేయుదురా? నా జీవముతోడు నావలన ఆలోచన మీకు దొరుకదు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్ 

యెహోషువ 23:3; యెహోషువ 23:4; యెహోషువ 23:14; నెహెమాయ్ 9:22-26; కీరత్నలు 

78:55-58; యెహెజేక్లు 20:6; యెహెజేక్లు 20:15; ఆదికాండము 15:18-21; ఆదికాండము 

26:3; ఆదికాండము 26:4; కీరత్నలు 105:8-11; యెహెజేక్లు 6:13; కీరత్నలు 78:58; యెషయా 

57:5-7; యిరిమ్యా 2:7; యిరిమ్యా 3:6; యెహెజేక్లు 16:19; నిరగ్మకాండము 6:8; 

నిరగ్మకాండము 10:2; నిరగ్మకాండము 29:40; లేవీయకాండము 1:9; లేవీయకాండము 17:5; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:30; 1 రాజులు 11:7; 1 రాజులు 

14:23; 2 రాజులు 16:4; 2 రాజులు 18:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 21:11; కీరత్నలు 78:57; 

కీరత్నలు 106:36; యెషయా 57:7; యెషయా 65:3; యెషయా 65:7; యిరిమ్యా 2:20; 

యిరిమ్యా 3:2; యిరిమ్యా 3:23; యిరిమ్యా 7:18; యిరిమ్యా 13:27; యిరిమ్యా 17:2; 

యిరిమ్యా 22:21; యిరిమ్యా 32:30; యెహెజేక్లు 6:9; యెహెజేక్లు 16:24; యెహెజేక్లు 
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18:6; యెహెజేక్లు 20:41; యెహెజేక్లు 44:12; యెహెజేక్లు 47:14; హోషేయ 4:13; మలాకీ 

3:7; పర్కటన 10:5;  

వచనము 32 

అనయ్జనులేమి భూమిమీది యే జనులేమి చేయునటుల్ మేమును కొయయ్లకును రాళల్కును పూజచేతుమని 

మీరనుకొనుచునాన్రే. మీరు ఇచఛ్యించినదాని పర్కారమెనన్టికిని జరుగదు. 

యెహెజేక్లు 16:24; యెహెజేక్లు 16:25; యెహెజేక్లు 16:31; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:2; 

1 రాజులు 11:7; 1 రాజులు 14:23; 2 రాజులు 16:4; 2 రాజులు 18:4; కీరత్నలు 78:58; 

యెషయా 57:7; హోషేయ 4:13;  

వచనము 33 

నా జీవముతోడు నా రౌదర్ము కుమమ్రించుచు, బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను నేను మీపైన 

అధికారము చేసెదను. 

సంఖాయ్కాండము 32:14; నాయ్యాధిపతులు 2:19; యిరిమ్యా 7:26; యిరిమ్యా 9:14; యిరిమ్యా 

16:12; మతత్యి 23:32; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51; 2 రాజులు 21:15; కీరత్నలు 106:39; 

యెహెజేక్లు 18:17; యెహెజేక్లు 18:19; ఆమోసు 2:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20; పర్కటన 

17:4;  

వచనము 34 

మరియు నేను రౌదర్ము కుమమ్రించుచు, బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను మిముమ్ను చెదరగొటిట్న 

ఆ యా దేశములలోనుండియు జనులలోనుండియు నేను మిముమ్ను సమకూరిచ్ 

యెహెజేక్లు 20:26; దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10-12; కీరత్నలు 106:37-39; యిరిమ్యా 

7:31; యిరిమ్యా 19:5; యెహెజేక్లు 20:3; యెహెజేక్లు 14:3; యెహెజేక్లు 14:4; 1 

సమూయేలు 28:5; 1 సమూయేలు 28:6; 2 రాజులు 3:13; 2 రాజులు 3:14; యోబు 27:8; 

యోబు 27:10; కీరత్నలు 66:18; సామెతలు 1:27; సామెతలు 1:28; సామెతలు 28:9; యెషయా 

1:15; యిరిమ్యా 14:12; జెకరాయ్ 7:13; మతత్యి 25:11; మతత్యి 25:12; యాకోబు 4:1-3; 
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ఆదికాండము 25:22; లేవీయకాండము 18:21; లేవీయకాండము 20:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 

12:31; 2 రాజులు 16:3; 2 రాజులు 17:17; 2 రాజులు 23:10; కీరత్నలు 106:39; యెషయా 

57:5; యిరిమ్యా 2:34; యెహెజేక్లు 11:21; యెహెజేక్లు 16:20; యెహెజేక్లు 23:37; 

యెహెజేక్లు 36:37; అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20;  

వచనము 35 

జనములునన్ అరణయ్ములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి, అకక్డ ముఖాముఖిగా మీతో వాయ్జెయ్మాడెదను; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 11:5; యెహెజేక్లు 38:10; కీరత్నలు 139:2; సామెతలు 19:21; విలాపవాకయ్ములు 

3:37; 1 సమూయేలు 8:5; యిరిమ్యా 44:17; యిరిమ్యా 44:29; రోమీయులకు 12:2; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:28; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:17; యెషయా 37:19; దానియేలు 5:4; పర్కటన 9:20; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:30; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65; యిరిమ్యా 10:2; యిరిమ్యా 

23:23; యిరిమ్యా 44:24; హోషేయ 2:7; హోషేయ 3:4; హోషేయ 9:1;  

వచనము 36 

ఐగుపీత్యులదేశపు అరణయ్ములో నేను మీ పితరులతో వాయ్జెయ్మాడినటుట్ మీతోను వాయ్జెయ్మాడెదను; 

ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 8:18; యిరిమ్యా 21:5; యిరిమ్యా 42:18; యిరిమ్యా 44:6; విలాపవాకయ్ములు 

2:4; దానియేలు 9:11; దానియేలు 9:12; నిరగ్మకాండము 3:20; నిరగ్మకాండము 6:1; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36; యోబు 23:6; యెషయా 9:17; యెషయా 31:3; యిరిమ్యా 

4:4; యిరిమ్యా 36:7; యిరిమ్యా 44:24; యెహెజేక్లు 6:14; యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 

22:22;  

వచనము 37 

చేతి కఱఱ్కిర్ంద మిముమ్ను దాటించి నిబంధనకు లోపరచెదను. 
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యెహెజేక్లు 20:38; యెహెజేక్లు 34:16; యెషయా 27:9-13; ఆమోసు 9:9; ఆమోసు 9:10; 

నిరగ్మకాండము 6:1; యెషయా 31:3; యెషయా 42:25; యిరిమ్యా 21:5; యిరిమ్యా 31:8; 

యిరిమ్యా 31:10; యెహెజేక్లు 6:14;  

వచనము 38 

మరియు నామీద తిరుగబడువారిని దోషము చేయువారిని మీలో ఉండకుండ పర్తేయ్కించెదను, తాము 

కాపురమునన్ దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను గాని నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ 

వారు ఇశార్యేలు దేశములో పర్వేశించరు. 

యెహెజేక్లు 20:36; యెహెజేక్లు 19:13; యెహెజేక్లు 38:8; హోషేయ 2:14; మీకా 4:10; 

మీకా 7:13-15; పర్కటన 12:14; యెహెజేక్లు 17:20; యెహెజేక్లు 38:22; యిరిమ్యా 2:9; 

యిరిమ్యా 2:35; యిరిమ్యా 25:31; హోషేయ 4:1; మీకా 6:1; మీకా 6:2; యోబు 23:6; 

హోషేయ 2:3;  

వచనము 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 20:13; యెహెజేక్లు 20:21; నిరగ్మకాండము 32:7-35; సంఖాయ్కాండము 

11:1-35; సంఖాయ్కాండము 14:1-45; సంఖాయ్కాండము 16:1-50; సంఖాయ్కాండము 25:1-18; 

కీరత్నలు 106:15-48; 1 కొరిందీయులకు 10:5-10; సంఖాయ్కాండము 20:5; యిరిమ్యా 2:9; 

యిరిమ్యా 25:31; యెహెజేక్లు 17:20; యెహెజేక్లు 20:35; హోషేయ 2:3; హోషేయ 2:14; 

ఆమోసు 3:2; మీకా 6:2;  

వచనము 40 

నిజముగా ఇశార్యేలీయుల ఉనన్తమైన కొండయగు నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందు దేశములోనునన్ 

ఇశార్యేలీయులందరును నాకు సేవ చేయుదురు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. అచచ్టనే నేను 
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వారిని అంగీకరించెదను. అచచ్టనే మీ పర్తిషిఠ్తమైన యరప్ణలను, మీ పర్థమ ఫలదానములను, 

పర్తిషిఠ్తములగు మీ కానుకలననిన్టిని నేనంగీకరించెదను.  

యెహెజేక్లు 34:17; లేవీయకాండము 27:32; యిరిమ్యా 33:13; మతత్యి 25:32; మతత్యి 

25:33; యెహెజేక్లు 16:59; యెహెజేక్లు 16:60; లేవీయకాండము 26:25; కీరత్నలు 

89:30-32; ఆమోసు 3:2; నాయ్యాధిపతులు 2:20; కీరత్నలు 44:17; కీరత్నలు 50:16; యిరిమ్యా 

11:8; యిరిమ్యా 31:32; హెబీర్యులకు 8:9;  

వచనము 41 

జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను చెదరగొటిట్న ఆ యా 

దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా మిముమ్ను 

అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 11:21; యెహెజేక్లు 34:17; యెహెజేక్లు 34:20-22; సంఖాయ్కాండము 

14:28-30; ఆమోసు 9:9; ఆమోసు 9:10; జెకరాయ్ 13:8; జెకరాయ్ 13:9; మలాకీ 3:3; మలాకీ 

4:1-3; మతత్యి 3:9; మతత్యి 3:10; మతత్యి 3:12; మతత్యి 25:32; మతత్యి 25:33; 

రోమీయులకు 9:27-29; యెహెజేక్లు 13:9; సంఖాయ్కాండము 14:30; కీరత్నలు 95:11; 

యిరిమ్యా 44:14; 1 కొరిందీయులకు 10:5; హెబీర్యులకు 4:6; యూదా 1:5; యెహెజేక్లు 6:7; 

యెహెజేక్లు 15:7; యెహెజేక్లు 23:49; కీరత్నలు 9:16; కీరత్నలు 50:16; యెషయా 1:25; 

యెషయా 27:9; యెషయా 48:10; యిరిమ్యా 11:8; యెహెజేక్లు 20:34; యెహెజేక్లు 20:42; 

యెహెజేక్లు 20:44; యెహెజేక్లు 22:15; యెహెజేక్లు 24:11; యెహెజేక్లు 37:6; మలాకీ 2:4; 

హెబీర్యులకు 8:9;  

వచనము 42 

మీ పితరులకిచెచ్దనని నేను పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్న దేశమునకు, అనగా ఇశార్యేలీయుల 

దేశమునకు నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డు నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

Page  of 211 513



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

యెహెజేక్లు 20:25; యెహెజేక్లు 20:26; నాయ్యాధిపతులు 10:14; 2 రాజులు 3:13; కీరత్నలు 

81:12; హోషేయ 4:17; ఆమోసు 4:4; ఆమోసు 4:5; రోమీయులకు 1:24-28; 2 

దెసస్లోనీకయులకు 2:11; యెహెజేక్లు 23:37-39; సామెతలు 21:27; యెషయా 1:13-15; 

యెషయా 66:3; యిరిమ్యా 7:9-11; జెఫనాయ్ 1:4; జెఫనాయ్ 1:5; మతత్యి 6:24; పర్కటన 3:15; 

పర్కటన 3:16; నిరగ్మకాండము 20:23; లేవీయకాండము 20:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:28; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36; యెహోషువ 24:15; 1 రాజులు 18:27; యెషయా 48:11; 

యెషయా 50:11; యెషయా 57:6; యిరిమ్యా 6:20; యిరిమ్యా 7:10; యిరిమ్యా 34:16; 

యిరిమ్యా 44:26; యెహెజేక్లు 13:19; యెహెజేక్లు 39:7; యెహెజేక్లు 43:7; హోషేయ 4:15; 

ఆమోసు 6:10; మారుక్ 14:41; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:42;  

వచనము 43 

అచచ్ట చేరి మీ పర్వరత్నను, మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనిన మీ కిర్యలనిన్టిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీరు చేసిన దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను మీరే అసహియ్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 17:23; కీరత్నలు 2:6; కీరత్నలు 68:15; కీరత్నలు 68:16; యెషయా 2:2; యెషయా 

2:3; యెషయా 66:20; యిరిమ్యా 31:12; యోవేలు 3:17; యోవేలు 3:18; ఓబధాయ్ 1:16; 

మీకా 4:1; మీకా 4:2; హెబీర్యులకు 12:20-22; పర్కటన 21:10; యెహెజేక్లు 37:22-28; 

యెషయా 56:7; యెషయా 60:7; యెషయా 66:23; జెకరాయ్ 8:20-23; మలాకీ 1:11; మలాకీ 

3:4; పర్కటన 12:1; హెబీర్యులకు 13:15; 1 పేతురు 2:5; నిరగ్మకాండము 22:29; 

లేవీయకాండము 1 : 3 ; లేవీయకాండము 1 7 : 4 ; దివ్తీయోపదేశకాండము 1 2 : 6 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11; 2 సమూయేలు 24:23; 

పరమగీతము 7:12; యెషయా 30:19; యెషయా 57:13; యెహెజేక్లు 17:22; యెహెజేక్లు 

28:14; యెహెజేక్లు 34:26; యెహెజేక్లు 39:25; యెహెజేక్లు 43:27;  

వచనము 44 
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ఇశార్యేలీయులారా, మీ దురామ్రగ్తనుబటిట్యు మీ కాని చేషట్లనుబటిట్యు కాక నా నామమునుబటిట్యే 

నేను మీకీలాగున చేయగా నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 20:28; యెహెజేక్లు 6:13; ఆదికాండము 8:21; లేవీయకాండము 1:9; 

లేవీయకాండము 1:13; లేవీయకాండము 1:17; ఎఫెసీయులకు 5:2; ఫిలిపీప్యులకు 4:18; 

యెహెజేక్లు 11:17; యెహెజేక్లు 34:19; యెహెజేక్లు 36:24; యెహెజేక్లు 37:25; యెహెజేక్లు 

38:8; యెషయా 11:11-16; యెషయా 27:12; యెషయా 27:13; యిరిమ్యా 23:3; యిరిమ్యా 

30:3; యిరిమ్యా 30:18; యిరిమ్యా 32:37; ఆమోసు 9:14; ఓబధాయ్ 1:17-21; మీకా 

7:12-16; యెహెజేక్లు 28:22; యెహెజేక్లు 28:25; యెహెజేక్లు 38:23; యెహెజేక్లు 

39:27-29; లేవీయకాండము 10:3; యెషయా 5:16; లూకా 2:14; 1 పేతురు 3:15; 

సం ఖాయ్ కాం డ ము 2 0 : 1 2 ; సం ఖాయ్ కాం డ ము 2 0 : 1 3 ; సం ఖాయ్ కాం డ ము 2 8 : 2 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11; 2 సమూయేలు 24:23; పరమగీతము 7:12; యిరిమ్యా 31:8; 

యిరిమ్యా 31:16; యెహెజేక్లు 34:13; యెహెజేక్లు 36:23; యెహెజేక్లు 43:27; మలాకీ 3:4; 

2 కొరిందీయులకు 2:15;  

వచనము 45 

ఇదే యెహోవా వాకుక్ మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 20:38; యెహెజేక్లు 20:44; యెహెజేక్లు 24:24; యెహెజేక్లు 26:13; యెహెజేక్లు 

36:23; యెహెజేక్లు 38:23; యిరిమ్యా 24:7; యిరిమ్యా 31:34; యోహాను 17:3; 1 

యోహాను 5:20; యెహెజేక్లు 11:17-20; యెహెజేక్లు 34:13; యెహెజేక్లు 36:24; 

యెహెజేక్లు 37:21; యెహెజేక్లు 37:25; యెహెజేక్లు 20:15; నిరగ్మకాండము 6:8; యిరిమ్యా 

30:3; యిరిమ్యా 31:16; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 15:7; యెహెజేక్లు 20:6; యెహెజేక్లు 

23:49; యెహెజేక్లు 47:14; పర్కటన 10:5;  

వచనము 46 

Page  of 213 513



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

నరపుతుర్డా, నీ ముఖము దకిష్ణపుతటుట్ తిర్పుప్కొని దకిష్ణ దేశమునకు పర్కటింపుము, దకిష్ణదేశపు 

అరణయ్మునుగూరిచ్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

యెహెజేక్లు 6:9; లేవీయకాండము 26:39-41; నెహెమాయ్ 1:8-10; హోషేయ 5:15; యెహెజేక్లు 

16:61-63; యెహెజేక్లు 36:31; యోబు 42:6; యిరిమ్యా 31:18; జెకరాయ్ 12:10-14; లూకా 

18:13; 2 కొరిందీయులకు 7:11; లేవీయకాండము 26:41; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:7; 

యోబు 7:5; కీరత్నలు 106:39; సామెతలు 13:5; యిరిమ్యా 31:19; యెహెజేక్లు 14:22; 

యెహెజేక్లు 37:23; జెకరాయ్ 1:6; ఎఫెసీయులకు 2:11; పర్కటన 2:5; పర్కటన 3:3;  

వచనము 47 

దకిష్ణ దేశమా, యెహోవా మాట ఆలకించుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను నీలో 

అగిన్ రాజబెటెట్దను, అది నీలోనునన్ పచచ్ని చెటల్నిన్టిని ఎండిన చెటల్నిన్టిని దహించును, అది 

ఆరిపోకుండనుండును, దకిష్ణదికుక్ మొదలుకొని ఉతత్రదికుక్వరకు భూముఖమంతయు దానిచేత 

కాలచ్బడును. 

యెహెజేక్లు 20:38; యెహెజేక్లు 24:24; యెహెజేక్లు 20:9; యెహెజేక్లు 20:14; యెహెజేక్లు 

20:22; యెహెజేక్లు 36:21; యెహెజేక్లు 36:22; కీరత్నలు 79:9; కీరత్నలు 115:1; 

ఎఫెసీయులకు 1:6; 1 తిమోతి 1:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:6; కీరత్నలు 106:8; యెషయా 

48:9; యెషయా 52:6; యిరిమ్యా 31:19; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 15:7; యెహెజేక్లు 

20:42; యెహెజేక్లు 23:49; యోహాను 17:11;  

వచనము 48 

అది ఆరిపోకుండ యెహోవానైన నేను దానిని రాజబెటిట్తినని సమసత్మైన జనులకు తెలియబడును. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 49 

అయోయ్ పర్భువా యెహోవా వీడు గూఢమైన మాటలు పలుకువాడు కాడా అని వారు ననున్గూరిచ్ 

చెపుప్దురని నేనంటిని. 
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యెహెజేక్లు 4:7; యెహెజేక్లు 6:2; యెహెజేక్లు 21:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:2; యోబు 

29:22; ఆమోసు 7:16; మీకా 2:6; యిరిమ్యా 13:19; యిరిమ్యా 22:7; జెకరాయ్ 11:1; జెకరాయ్ 

11:2; కీరత్నలు 29:9; యెషయా 29:17; యిరిమ్యా 21:14; యిరిమ్యా 46:23; యెహెజేక్లు 

11:4; యెహెజేక్లు 13:17; యెహెజేక్లు 25:2; యెహెజేక్లు 29:2; యెహెజేక్లు 35:2; 

యెహెజేక్లు 38:2;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 21	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 15:6; యెహెజేక్లు 15:7; యెహెజేక్లు 19:14; యెహెజేక్లు 22:20; యెహెజేక్లు 

22:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22; యెషయా 9:18; యెషయా 9:19; యెషయా 30:33; 

యిరిమ్యా 21:14; యెహెజేక్లు 17:24; లూకా 23:31; యెషయా 66:24; మారుక్ 9:43-49; 

యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 21:4; యెషయా 24:1-6; 2 రాజులు 22:17; యోబు 15:30; 

కీరత్నలు 80:16; కీరత్నలు 83:14; యెషయా 1:31; యెషయా 10:18; యెషయా 27:11; 

యెషయా 29:17; యెషయా 34:10; యిరిమ్యా 4:4; యిరిమ్యా 7:20; యిరిమ్యా 11:16; 

యిరిమ్యా 13:19; యిరిమ్యా 17:4; యిరిమ్యా 17:27; యిరిమ్యా 21:12; యిరిమ్యా 30:24; 

విలాపవాకయ్ములు 4:11; యెహెజేక్లు 10:2; యెహెజేక్లు 11:4; యెహెజేక్లు 16:35; 

యెహెజేక్లు 19:12; యెహెజేక్లు 21:10; యెహెజేక్లు 21:15; యెహెజేక్లు 21:32; యెహెజేక్లు 

23:25; యెహెజేక్లు 24:5; యెహెజేక్లు 36:1; హోషేయ 11:6; ఆమోసు 5:6; మతత్యి 3:12; 

హెబీర్యులకు 6:8;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, యెరూషలేము తటుట్ నీ ముఖము తిర్పుప్కొని, పరిశుదధ్ సథ్లములనుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల 

దేశమునుగూరిచ్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24-28; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:20-22; యెషయా 26:11; 

యిరిమ్యా 40:2; యిరిమ్యా 40:3; విలాపవాకయ్ములు 2:16; విలాపవాకయ్ములు 2:17; 2 రాజులు 

22:17; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:25; యోబు 15:30; కీరత్నలు 80:16; కీరత్నలు 83:14; 

యెషయా 1:31; యెషయా 9:18; యెషయా 10:18; యెషయా 34:10; యిరిమ్యా 4:4; 

యిరిమ్యా 7:20; యిరిమ్యా 11:16; యిరిమ్యా 17:4; యిరిమ్యా 17:27; యిరిమ్యా 21:12; 

యిరిమ్యా 30:24; విలాపవాకయ్ములు 4:11; యెహెజేక్లు 10:2; యెహెజేక్లు 15:6; యెహెజేక్లు 
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19:12; యెహెజేక్లు 21:5; యెహెజేక్లు 21:32; యెహెజేక్లు 22:21; యెహెజేక్లు 23:25; 

ఆమోసు 5:6; మతత్యి 3:12; లూకా 23:31; పర్కటన 14:10;  

వచనము 3 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను నీకు విరోధినైతిని. నీతిపరులనేమి దుషుట్లనేమి నీలో ఎవరు 

నుండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకై నా ఖడగ్ము ఒరదూసి యునాన్ను. 

మతత్యి 13:13; మతత్యి 13:14; యోహాను 16:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18; 

ఆదికాండము 19:14; సంఖాయ్కాండము 12:8; సంఖాయ్కాండము 23:7; నాయ్యాధిపతులు 14:12; 

2 రాజులు 14:9; కీరత్నలు 49:4; యెహెజేక్లు 4:14; యెహెజేక్లు 12:9; యెహెజేక్లు 17:2; 

యెహెజేక్లు 21:7; యెహెజేక్లు 24:3; యెహెజేక్లు 24:19; యెహెజేక్లు 37:18; హోషేయ 

12:10; మతత్యి 13:3; మారుక్ 12:1; గలతీయులకు 4:24;  

వచనము 4 

నీతిపరులేమి దుషుట్లేమి యెవరును మీలో ఉండకుండ దకిష్ణదికుక్ మొదలుకొని ఉతత్రదికుక్వరకు 

అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకై నా ఖడగ్ము దాని ఒరలోనుండి బయలుదేరియునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:14; యెహెజేక్లు 35:1;  

వచనము 5 

యెహోవానైన నేను నా ఖడగ్ము మరల ఒరలోపడకుండ దాని దూసియునాన్నని జనులందరు 

తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 4:3; యెహెజేక్లు 4:7; యెహెజేక్లు 20:46; యెహెజేక్లు 25:2; యెహెజేక్లు 

28:21; యెహెజేక్లు 29:2; యెహెజేక్లు 38:2; ఎఫెసీయులకు 6:19; దివ్తీయోపదేశకాండము 

32:2; ఆమోసు 7:16; మీకా 2:6; మీకా 2:11; యెహెజేక్లు 4:7; యెహెజేక్లు 6:2; యెహెజేక్లు 

20:46; యెహెజేక్లు 36:1; యిరిమ్యా 26:11; యిరిమ్యా 26:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

6:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 
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8:11; యెహెజేక్లు 7:2; యెహెజేక్లు 7:24; యెహెజేక్లు 11:4; యెహెజేక్లు 13:17; 

యెహెజేక్లు 35:2;  

వచనము 6 

కావున నరపుతుర్డా, నిటూ ట్రుప్ విడువుము, వారు చూచుచుండగా నీ నడుము బదద్లగునటుల్ 

మనోదుఃఖముతో నిటూ ట్రుప్ విడువుము. 

యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 26:3; యిరిమ్యా 21:13; యిరిమ్యా 50:31; యిరిమ్యా 51:25; 

నహూము 2:13; నహూము 3:5; యెహెజేక్లు 21:9-11; యెహెజేక్లు 21:19; యెహెజేక్లు 

5:12; యెహెజేక్లు 14:17; యెహెజేక్లు 14:21; నిరగ్మకాండము 15:9; లేవీయకాండము 

26:25; లేవీయకాండము 26:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41; దివ్తీయోపదేశకాండము 

32:42; కీరత్నలు 17:13; యెషయా 10:5; యెషయా 34:5; యిరిమ్యా 47:6; యిరిమ్యా 47:7; 

యిరిమ్యా 51:20; జెఫనాయ్ 2:12; జెకరాయ్ 13:7; యెహెజేక్లు 9:5; యెహెజేక్లు 9:6; యోబు 

9:22; పర్సంగి 9:2; యిరిమ్యా 15:2-4; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 13:8; యెహెజేక్లు 

20:47; యెహెజేక్లు 28:22; యెహెజేక్లు 34:10; యెహెజేక్లు 35:3; లూకా 23:31;  

వచనము 7 

నీవు నిటూ ట్రుప్ విడిచెదవేమని వారు నినన్డుగగా నీవు శర్మదినము వచుచ్చునన్దను దురావ్రత్ నాకు 

వినబడినది, అందరి గుండెలు కరిగిపోవును, అందరిచేతులు బలహీనమవును, అందరి మనసుస్లు 

అధైరయ్పడును, అందరి మోకాళుల్ నీరవును, ఇంతగా కీడు వచుచ్చునన్ది; అది వచేచ్యునన్ది అని 

చెపుప్ము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 6:11-14; యెహెజేక్లు 7:2; యెహెజేక్లు 20:47; లేవీయకాండము 26:25; యోబు 

9:22; యెషయా 34:6; యిరిమ్యా 25:27; యెహెజేక్లు 14:17; యెహెజేక్లు 21:16; 

యెహెజేక్లు 21:30; జెకరాయ్ 13:7; లూకా 23:31;  

వచనము 8 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 
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యెహెజేక్లు 20:48; సంఖాయ్కాండము 14:21-23; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24-28; 1 

రాజులు 9:7-9; యెహెజేక్లు 21:30; 1 సమూయేలు 3:12; యెషయా 45:23; యెషయా 

55:11; యిరిమ్యా 23:20; నహూము 1:9; యెషయా 34:6; యిరిమ్యా 25:27; యిరిమ్యా 

30:24; జెకరాయ్ 13:7;  

వచనము 9 

నరపుతుర్డా, నీవు ఈ మాటలు పర్కటనచేసి ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అదిగో ఖడగ్ము 

ఖడగ్మే కనబడుచునన్ది, అది పదునుగలదై మెరుగుపెటిట్యునన్ది. 

యెహెజేక్లు 21:12; యెహెజేక్లు 6:11; యెహెజేక్లు 9:4; యెషయా 22:4; యిరిమ్యా 4:19; 

యిరిమ్యా 9:17-21; యోహాను 11:33-35; యెషయా 16:11; యెషయా 21:3; యిరిమ్యా 

30:6; దానియేలు 5:6; దానియేలు 8:27; నహూము 2:10; హబకూక్కు 3:16; యెహెజేక్లు 

4:12; యెహెజేక్లు 12:3-5; యెహెజేక్లు 37:20; యిరిమ్యా 19:10; ఎసేత్రు 4:1; యిరిమ్యా 

6:24; యెహెజేక్లు 32:18; మారుక్ 7:34; యోహాను 11:38; 1 పేతురు 5:6;  

వచనము 10 

అది గొపప్ వధ చేయుటకై పదును పెటిట్యునన్ది, తళతళలాడునటుల్ అది మెరుగుపెటిట్యునన్ది; 

ఇటుల్ండగా నా కుమారుని దండము ఇతర దండములనిన్టిని తృణీకరించునది అని చెపిప్ మనము 

సంతోషించెదమా? 

యెహెజేక్లు 12:9-11; యెహెజేక్లు 20:49; యెహెజేక్లు 24:19; యెహెజేక్లు 7:26; 2 రాజులు 

21:12; యెషయా 7:2; యెషయా 28:19; యిరిమ్యా 6:22-24; యిరిమ్యా 49:23; 

నిరగ్మకాండము 15:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 20:8; యెహోషువ 2:9-11; యెహోషువ 5:1; 

2 సమూయేలు 17:10; నహూము 2:10; యోబు 4:3; యోబు 4:4; యెషయా 35:3; యిరిమ్యా 

50:43; లూకా 21:26; హెబీర్యులకు 12:12; లేవీయకాండము 26:36; యెషయా 13:7; 

యిరిమ్యా 8:18; విలాపవాకయ్ములు 5:17; యెహెజేక్లు 7:17; యెహెజేక్లు 7:2-12; యెహెజేక్లు 

12:22-28; 1 పేతురు 4:7; లేవీయకాండము 26:31; దివ్తీయోపదేశకాండము 1:28; యెషయా 
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19:3; యిరిమ్యా 6:24; యిరిమ్యా 9:1; యెహెజేక్లు 21:15; యెహెజేక్లు 22:14; యెహెజేక్లు 

32:18; దానియేలు 5:6; మారుక్ 7:34;  

వచనము 11 

మరియు దూయుటకు సిదధ్మగునటుల్ అది మెరుగుపెటుట్వానియొదద్ నుంచబడియుండెను, హతము 

చేయువాడు పటుట్కొనునటుల్గా అది పదునుగలదై మెరుగుపెటట్బడియునన్ది. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 12 

నరపుతుర్డా అంగలారుచ్ము, కేకలువేయుము, అది నా జనులమీదికిని ఇశార్యేలీయుల 

పర్ధానులమీదికిని వచుచ్చునన్ది, ఖడగ్భయము నా జనులకు తటసిథ్ంచినది గనుక నీ తొడను 

చరచుకొనుము. 

యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 21:15; యెహెజేక్లు 21:28; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42; యోబు 20:25; యెషయా 66:16; యిరిమ్యా 12:12; 

యిరిమ్యా 15:2; ఆమోసు 9:4; కీరత్నలు 7:11-13; యెషయా 27:1; యెషయా 34:5; యెషయా 

34:6; కీరత్నలు 7:12; యెషయా 5:28; యిరిమ్యా 29:16; యిరిమ్యా 46:4; యెహెజేక్లు 

14:17; యెహెజేక్లు 33:2; జెకరాయ్ 13:7; మతత్యి 24:6;  

వచనము 13 

శోధనకలిగెను, తృణీకరించు దండము రాకపోయిననేమి? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 46:4; నహూము 3:3; హబకూక్కు 3:11; ఎసేత్రు 3:15; పర్సంగి 3:4; యెషయా 

5:12-14; యెషయా 22:12-14; ఆమోసు 6:3-7; నహూము 1:10; లూకా 21:34; లూకా 

21:35; యెహెజేక్లు 21:25-27; యెహెజేక్లు 19:11-14; యెహెజేక్లు 20:47; 2 సమూయేలు 

7:14; కీరత్నలు 2:7-9; కీరత్నలు 89:26-32; కీరత్నలు 89:38-45; కీరత్నలు 110:5; కీరత్నలు 

110:6; పర్కటన 2:27; సంఖాయ్కాండము 17:2; యెషయా 34:6; యెహెజేక్లు 7:10; 

యెహెజేక్లు 21:13; యెహెజేక్లు 21:15; యెహెజేక్లు 21:28; హోషేయ 9:1; జెకరాయ్ 13:7;  
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వచనము 14 

నరపుతుర్డా, చేతులు చరచుకొనుచు సమాచారము పర్వచింపుము, ఖడగ్ము ముమామ్రు రెటిట్ంపబడినదై 

జనులను హతము చేయునదైయునన్ది, అది గొపప్వాని అంతఃపురము చొచిచ్ వాని హతము చేయునది. 

యెహెజేక్లు 21:19; యిరిమ్యా 25:9; యిరిమ్యా 25:33; యిరిమ్యా 51:20-23;  

వచనము 15 

వారి గుండెలు కరిగిపోవునటుల్ను, పడదోర్యు అడ డ్ములు అధికములగునటుల్ను, వారి గుమమ్ములలో 

నేను ఖడగ్ము దూసెదను; అయయ్యోయ్ అది తళతళలాడుచునన్ది, హతము చేయుటకై అది 

దూయబడియునన్ది. 

యెహెజేక్లు 21:6; యెహెజేక్లు 9:8; యెహెజేక్లు 30:2; యిరిమ్యా 25:34; యోవేలు 1:13; 

మీకా 1:8; యెహెజేక్లు 21:14; యెహెజేక్లు 6:11; యిరిమ్యా 31:12; లేవీయకాండము 

26:36; యెషయా 13:6; యిరిమ్యా 4:8; యిరిమ్యా 31:19; జెఫనాయ్ 1:11;  

వచనము 16 

ఖడగ్మా, సిదధ్పడియుండుము; కుడివైపు చూడుము, ఎడమవైపు తిరుగుము, ఎకక్డ నీకు పనియుండునో 

అకక్డికి తిరుగుము 

యోబు 9:23; 2 కొరిందీయులకు 8:2; యెహెజేక్లు 21:10; యెహెజేక్లు 21:25; యెహెజేక్లు 

21:27; సంఖాయ్కాండము 17:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:22; యెహెజేక్లు 7:10; యెహెజేక్లు 

19:11;  

వచనము 17 

నేను కూడ నా చేతులు చరచుకొని నా కోర్ధము తీరుచ్కొందును; యెహోవానగు నేనే మాట 

ఇచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 21:17; యెహెజేక్లు 6:11; సంఖాయ్కాండము 24:10; లేవీయకాండము 26:21; 

లేవీయకాండము 26:24; 2 రాజులు 24:1; 2 రాజులు 24:10-16; 2 రాజులు 25:1-7; 
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దానియేలు 3:19; యెహెజేక్లు 8:12; 1 రాజులు 20:30; 1 రాజులు 22:25; ఆమోసు 9:2; 2 

రాజులు 11:15; యిరిమ్యా 9:21; యెహెజేక్లు 21:12; యెహెజేక్లు 22:13;  

వచనము 18 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 21:22; యెహెజేక్లు 15:7; యిరిమ్యా 17:27; యెహెజేక్లు 21:7; యెహెజేక్లు 

20:47; యెహెజేక్లు 21:10; యెహెజేక్లు 21:28; యెహెజేక్లు 21:9-11; లేవీయకాండము 

26:31; లేవీయకాండము 26:36; యిరిమ్యా 9:21; విలాపవాకయ్ములు 5:17;  

వచనము 19 

నరపుతుర్డా, బబులోను రాజు ఖడగ్ము వచుచ్టకు రెండు మారగ్ములను ఏరప్రచుము. ఆరెండును ఒక 

దేశములోనుండి వచుచ్నటుల్ సూచించుటకై యొక హసత్రూపము గీయుము, పటట్ణపు వీధి కొనను దాని 

గీయుము.  

యెహెజేక్లు 21:4; యెహెజేక్లు 21:20; యెహెజేక్లు 14:17; యెహెజేక్లు 16:46; ఆదికాండము 

13:9; యిరిమ్యా 49:21;  

వచనము 20 

ఖడగ్మునకు అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్కు ఒక మారగ్మును, యూదాదేశమందునన్ 

పార్కారములు గల పటట్ణమగు యెరూషలేమునకు ఒక మారగ్మును ఏరప్రచుము. 

యెహెజేక్లు 21:14; యెహెజేక్లు 22:13; సంఖాయ్కాండము 24:10; యెహెజేక్లు 5:13; 

యెహెజేక్లు 16:42; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63; యెషయా 1:24; జెకరాయ్ 6:8; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13; యిరిమ్యా 4:4;  

వచనము 21 

బాటలు చీలుచోట రెండు మారగ్ములు చీలు సథ్లమున శకునము తెలిసికొనుటకు బబులోను రాజు 

నిలుచుచునాన్డు; అతడు బాణములను ఇటు అటు ఆడించుచు, విగర్హములచేత విచారణ చేయుచు, 

కారయ్మునుబటిట్ శకునము చూచుచునాన్డు.  
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ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 22 

యెరూషలేము ఎదుట గుమమ్ములను పడగొటుట్ యంతర్ములు పెటుట్మనియు, హతము 

చేయుదమనియు, ధవ్ని ఎతుత్మనియు, జయధవ్ని బిగగ్రగా ఎతుత్మనియు, గుమమ్ములకు ఎదురుగా 

పడగొటుట్ యంతర్ములు ఉంచుమనియు, దిబబ్లు వేయుమనియు, ముటట్డి దిబబ్లు కటుట్మనియు 

యెరూషలేమునుగూరిచ్ తన కుడితటుట్న శకునము కనబడెను.  

యెహెజేక్లు 4:1-3; యెహెజేక్లు 5:1-17; యిరిమ్యా 1:10; యెషయా 28:19; యిరిమ్యా 4:7; 

యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 21:11; యెహెజేక్లు 23:23;  

వచనము 23 

పర్మాణములు చేసికొనిన వారికి ఈ శకునము వయ్రథ్ముగా కనబడును; అయితే వారు పటట్బడునటుల్ 

వారు చేసికొనిన పాపమును అతడు వారి జాఞ్పకమునకు తెపిప్ంచును. 

యెహెజేక్లు 25:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 3:11; 2 సమూయేలు 12:26; యిరిమ్యా 49:2; 

ఆమోసు 1:14; 2 సమూయేలు 5:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 26:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:5; 2 

దినవృతాత్ంతములు 33:14; కీరత్నలు 48:12; కీరత్నలు 48:13; కీరత్నలు 125:1; కీరత్నలు 

125:2; యెషయా 22:10; విలాపవాకయ్ములు 4:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41; 

యెహోషువ 13:25; 2 సమూయేలు 11:1; 2 సమూయేలు 12:27; 1 దినవృతాత్ంతములు 20:1; 

యెహెజేక్లు 21:16; యెహెజేక్లు 21:28;  

వచనము 24 

కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ అతికర్మములు బయలుపడుటవలన మీ 

సమసత్ కిర్యలలోనుండి మీ పాపములు అగుపడునటుల్ మీ దోషము మీరు మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొనినందునను, నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినందునను మీరు చెయియ్ చికిక్యునాన్రు.  

సామెతలు 16:33; సామెతలు 21:1; సంఖాయ్కాండము 23:28; దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10; 

1 సమూయేలు 15:23; సామెతలు 16:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:16; ఆదికాండము 
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31:19; ఆదికాండము 31:30; నాయ్యాధిపతులు 17:5; నాయ్యాధిపతులు 18:14; 

నాయ్యాధిపతులు 18:18; నాయ్యాధిపతులు 18:20; నాయ్యాధిపతులు 18:24; 2 రాజులు 

23:24; హోషేయ 3:4; హోషేయ 4:12; జెకరాయ్ 10:2; నాయ్యాధిపతులు 18:5; ఎసేత్రు 3:7; 

యోవేలు 3:9; మీకా 5:1;  

వచనము 25 

గాయపడినవాడా, దుషుట్డా, ఇశార్యేలీయులకు అధిపతీ, దోషసమాపిత్ కాలమున నీకు 

తీరుప్వచిచ్యునన్ది. 

యెహెజేక్లు 4:2; నిరగ్మకాండము 32:17; నిరగ్మకాండము 32:18; యెహోషువ 6:10; 

యెహోషువ 6:20; 1 సమూయేలు 17:20; యోబు 39:25; యిరిమ్యా 51:14; యెహెజేక్లు 4:2; 

యిరిమ్యా 32:24; యిరిమ్యా 33:4; యిరిమ్యా 52:4; 2 రాజులు 19:32; 2 రాజులు 25:1; 

ఎసేత్రు 3:7; యెషయా 29:3; యెషయా 37:33; యిరిమ్యా 4:16; యిరిమ్యా 20:16; యిరిమ్యా 

50:15; యెహెజేక్లు 21:15; యెహెజేక్లు 26:8; యోవేలు 3:9; మీకా 5:1;  

వచనము 26 

పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తలాటమును తీసివేయుము కిరీటమును ఎతుత్ము, 

ఇది యికను ఇటుల్ండదు. ఇకమీదట నీచుని ఘనునిగాను ఘనుని నీచునిగాను చేయుము.  

యెహెజేక్లు 11:3; యెహెజేక్లు 12:22; యెషయా 28:14; యెషయా 28:15; యెహెజేక్లు 

17:13-19; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:13; 2 రాజులు 24:20; 2 రాజులు 25:1-7; యిరిమ్యా 

52:3-11; యెహెజేక్లు 21:24; యెహెజేక్లు 29:16; సంఖాయ్కాండము 5:15; 1 రాజులు 

17:18; పర్కటన 16:19; కీరత్నలు 7:12; యిరిమ్యా 44:21; యెహెజేక్లు 13:6; యెహెజేక్లు 

17:19; యెహెజేక్లు 23:24;  

వచనము 27 

నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు 

నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  
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యెహెజేక్లు 16:16-22; యెహెజేక్లు 22:3-12; యెహెజేక్లు 22:24-31; యెహెజేక్లు 

23:5-21; యెహెజేక్లు 24:7; యెషయా 3:9; యిరిమ్యా 2:34; యిరిమ్యా 3:2; యిరిమ్యా 

5:27; యిరిమ్యా 5:28; యిరిమ్యా 6:15; యిరిమ్యా 8:12; యిరిమ్యా 9:2-7; హోషేయ 4:2; 

మీకా 3:10-12; యెషయా 22:17; యెషయా 22:18; యిరిమ్యా 15:2; ఆమోసు 9:1-3; 1 

రాజులు 17:18; యిరిమ్యా 44:21; యెహెజేక్లు 16:57; యెహెజేక్లు 21:23; యెహెజేక్లు 

23:18;  

వచనము 28 

మరియు నరపుతుర్డా, నీవు పర్వచించి ఇటల్నుము అమోమ్నీయులనుగూరిచ్యు, వారు చేయు 

నిందనుగూరిచ్యు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా హతము చేయుటకు ఖడగ్ము ఖడగ్మే 

దూయబడియునన్ది, తళతళలాడుచు మెరుగుపెటిట్న ఖడగ్ము వధచేయుటకు దూయబడియునన్ది. 

యెహెజేక్లు 17:19; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:13; యిరిమ్యా 24:8; యిరిమ్యా 52:2; 

యెహెజేక్లు 21:29; యెహెజేక్లు 7:6; యెహెజేక్లు 30:3; యెహెజేక్లు 35:5; కీరత్నలు 7:9; 

కీరత్నలు 9:5; కీరత్నలు 9:6; యిరిమ్యా 51:13; 2 రాజులు 24:19; 2 రాజులు 25:6; యోబు 

18:20; కీరత్నలు 37:13; యిరిమ్యా 21:7; యిరిమ్యా 32:4; యిరిమ్యా 34:3; యిరిమ్యా 

37:2; యిరిమ్యా 37:17; యిరిమ్యా 38:18; యిరిమ్యా 47:4; యిరిమ్యా 52:9; యెహెజేక్లు 

7:27; యెహెజేక్లు 12:10; యెహెజేక్లు 17:15; యెహెజేక్లు 19:14; యెహెజేక్లు 21:10; 

యెహెజేక్లు 21:13; ఆమోసు 9:11; 1 తిమోతి 1:9;  

వచనము 29 

శకునగాండుర్ నీకొరకు మాయా దరశ్నములు చూచుచుండగను, వారు వయ్రథ్మైనవాటిని మీకు 

చెపుప్చుండగను, దోషసమాపిత్ కాలమున శిక్షనొంది హతులైన దురామ్రుగ్ల మెడల పర్కక్న అది నినున్ 

పడవేయును. 

యెహెజేక్లు 12:12; యెహెజేక్లు 12:13; యెహెజేక్లు 16:12; 2 రాజులు 25:6; 2 రాజులు 

25:27; యిరిమ్యా 13:18; యిరిమ్యా 39:6; యిరిమ్యా 39:7; యిరిమ్యా 52:9-11; యిరిమ్యా 
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52:31-34; విలాపవాకయ్ములు 5:16; యెహెజేక్లు 17:24; 1 సమూయేలు 2:7; 1 సమూయేలు 

2:8; కీరత్నలు 75:7; కీరత్నలు 113:7; కీరత్నలు 113:8; లూకా 1:52; యోబు 22:29; యెషయా 

40:4; యిరిమ్యా 21:7; యిరిమ్యా 32:4; యోహాను 18:31; యోహాను 19:15;  

వచనము 30 

ఖడగ్మును ఒరలోవేయుము; నీవు సృషిట్ంపబడిన సథ్లములోనే నీవు పుటిట్న దేశములోనే నేను నీకు శిక్ష 

విధింతును. 

హగగ్యి 2:21; హగగ్యి 2:22; హెబీర్యులకు 12:26; హెబీర్యులకు 12:27; యెహెజేక్లు 

21:13; యెహెజేక్లు 17:22; యెహెజేక్లు 17:23; యెహెజేక్లు 34:23; యెహెజేక్లు 37:24; 

యెహెజేక్లు 37:25; ఆదికాండము 49:10; సంఖాయ్కాండము 24:19; కీరత్నలు 2:6; కీరత్నలు 

72:7-10; యెషయా 9:6; యెషయా 9:7; యిరిమ్యా 23:5; యిరిమ్యా 23:6; యిరిమ్యా 

30:21; యిరిమ్యా 33:15; యిరిమ్యా 33:16; యిరిమ్యా 33:21; యిరిమ్యా 33:26; 

దానియేలు 2:44; దానియేలు 9:25; హోషేయ 3:5; ఆమోసు 9:11; ఆమోసు 9:12; మీకా 5:2; 

హగగ్యి 2:7; జెకరాయ్ 6:12; జెకరాయ్ 6:13; జెకరాయ్ 9:9; మలాకీ 3:1; మలాకీ 4:2; మతత్యి 

28:18; లూకా 1:32; లూకా 1:69; లూకా 2:11; యోహాను 1:4; యోహాను 1:9; ఎఫెసీయులకు 

1:20-22; ఫిలిపీప్యులకు 2:9; ఫిలిపీప్యులకు 2:10; 1 పేతురు 3:22; పర్కటన 19:11-16; 

యోబు 22:29; కీరత్నలు 113:7; మతత్యి 24:7; యోహాను 18:31; యోహాను 19:15; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6;  

వచనము 31 

అచచ్టనే నా రౌదర్మును నీమీద కుమమ్రించెదను, నా ఉగర్తాగిన్ని నీమీద రగులబెటెట్దను, నాశనము 

చేయుటయందు నేరప్రులైన కూర్రులకు నినున్ అపప్గించెదను. 

యెహెజేక్లు 21:20; యెహెజేక్లు 25:2-7; యిరిమ్యా 49:1-5; ఆమోసు 1:13-15; జెఫనాయ్ 

2:8-10; యెహెజేక్లు 21:9; యెహెజేక్లు 21:10; యిరిమ్యా 46:4; యెహెజేక్లు 21:15; 

యెహెజేక్లు 22:4; జెకరాయ్ 13:7; మతత్యి 24:6;  
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వచనము 32 

అగిన్ నినున్ మింగును, నీ రకత్ము దేశములో కారును, నీవెనన్టికిని జాఞ్పకమునకు రాకయుందువు; 

యెహోవానగు నేనే మాట ఇచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 12:24; యెహెజేక్లు 13:23; యెహెజేక్లు 22:28; యెషయా 44:25; యెషయా 

47:13; యిరిమ్యా 27:9; యెహెజేక్లు 13:10; విలాపవాకయ్ములు 2:14; యెహెజేక్లు 21:25; 

యోబు 18:20; కీరత్నలు 37:13; ఆదికాండము 49:8; యిరిమ్యా 14:14; యిరిమ్యా 47:4; 

యెహెజేక్లు 13:6; యెహెజేక్లు 35:5; జెకరాయ్ 10:2; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11;  
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 21:4; యెహెజేక్లు 21:5; యిరిమ్యా 47:6; యిరిమ్యా 47:7; యెహెజేక్లు 16:38; 

యెహెజేక్లు 28:13; యెహెజేక్లు 28:15; ఆదికాండము 15:14; యెహెజేక్లు 16:3; యెహెజేక్లు 

16:4; 1 దినవృతాత్ంతములు 21:27; యెహెజేక్లు 21:32;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, పార్ణహాని చేయు ఈ పటట్ణమునకు నీవు తీరుప్ తీరుచ్దువా? దానికి నీవు తీరుప్ 

తీరుచ్నెడల అదిచేయు హేయకిర్యలనిన్టిని దానికి తెలియజేసి యీలాగున పర్కటింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 14:19; యెహెజేక్లు 22:22; నహూము 1:6; యెహెజేక్లు 

22:20; యెహెజేక్లు 22:21; కీరత్నలు 18:15; యెషయా 30:33; యెషయా 37:7; యెషయా 

40:7; హగగ్యి 1:9; యెషయా 14:4-6; యిరిమ్యా 4:7; యిరిమ్యా 6:22; యిరిమ్యా 6:23; 

యిరిమ్యా 51:20; యిరిమ్యా 51:21; హబకూక్కు 1:6-10; యిరిమ్యా 17:4; విలాపవాకయ్ములు 

1:14; యెహెజేక్లు 7:24; యెహెజేక్లు 9:10; యెహెజేక్లు 11:9; యెహెజేక్లు 20:21; 

యెహెజేక్లు 31:11; యెహెజేక్లు 36:18; 2 పేతురు 2:12;  

వచనము 3 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ కాలము వచుచ్నటుల్ నరహతయ్లు చేయు పటట్ణమా, నినున్ 

అపవితర్పరచుకొనునటుల్ విగర్హములు పెటుట్కొను పటట్ణమా, నీవు చేసిన నరహతయ్లచేత నీకు నీవే 

నేరసాథ్పన చేసికొంటివి, నీవు పెటుట్కొనిన విగర్హములచేత నినున్ నీవే అపవితర్పరచుకొంటివి,  

యెహెజేక్లు 20:47; యెహెజేక్లు 20:48; మలాకీ 4:1; మతత్యి 3:10; మతత్యి 3:12; 

యెహెజేక్లు 21:30; యెషయా 34:3-7; యెహెజేక్లు 25:10; జెఫనాయ్ 2:9; సంఖాయ్కాండము 

23:19; మతత్యి 24:35; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 9:10; యెహెజేక్లు 22:20; 

యెహెజేక్లు 26:14;  

వచనము 4 
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నీకు నీవే శిక్ష తెపిప్ంచుకొంటివి, శికాష్ సంవతస్రములు వచుచ్టకు నీవే కారణమైతివి. కాబటిట్ 

అనయ్జనములలో నిందాసప్దముగాను, సకలదేశములలో అపహాసాయ్సప్దముగాను నినున్ 

నియమించుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 55:11; సామెతలు 14:34; యెషయా 1:21; యిరిమ్యా 30:15; యెహెజేక్లు 35:1;  

వచనము 5 

సమీపసుథ్లేమి దూరసుథ్లేమి అందరును అపకీరిత్ పొందినదానవనియు అలల్రితో నిండినదానవనియు 

నినున్ అపహసింతురు. 

యెహెజేక్లు 20:4; యెహెజేక్లు 23:36; యెహెజేక్లు 23:45; యెహెజేక్లు 24:6; యెహెజేక్లు 

24:9; 2 రాజులు 21:16; 2 రాజులు 24:3; 2 రాజులు 24:4; యిరిమ్యా 2:30; యిరిమ్యా 

2:34; హోషేయ 4:2; నహూము 3:1; మతత్యి 23:35; మతత్యి 27:25; లూకా 11:50; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52; యెహెజేక్లు 16:2; యెషయా 58:1; 1 తిమోతి 5:20; యెహెజేక్లు 

8:9-17; యెహెజేక్లు 16:1-63; యెహెజేక్లు 23:1-49; 2 రాజులు 17:19; 2 రాజులు 21:8; 

యెషయా 26:10; యెషయా 59:3; యెషయా 59:12; యిరిమ్యా 5:26; యిరిమ్యా 6:27; 

యిరిమ్యా 32:31; విలాపవాకయ్ములు 1:8; యెహెజేక్లు 9:9; యెహెజేక్లు 11:6; యెహెజేక్లు 

22:4; యెహెజేక్లు 22:13; యెహెజేక్లు 23:37; యెహెజేక్లు 33:29; మీకా 3:8;  

వచనము 6 

నీలోని ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులందరును తమ శకిత్కొలది నరహతయ్ చేయుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:27; యెహెజేక్లు 24:6-9; జెఫనాయ్ 3:3; యెహెజేక్లు 22:4; యెహెజేక్లు 

7:2-12; యెహెజేక్లు 12:25; రోమీయులకు 2:5; 2 పేతురు 2:3; 2 రాజులు 21:2-9; 

యిరిమ్యా 2:1; యిరిమ్యా 3:25; కీరత్నలు 106:38; యెషయా 1:21; యిరిమ్యా 6:7; యిరిమ్యా 

7:6; యెహెజేక్లు 7:23; యెహెజేక్లు 21:24; యెహెజేక్లు 23:7; నహూము 3:1;  

వచనము 7 
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నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో 

తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

యెహెజేక్లు 22:2; 2 రాజులు 21:16; సంఖాయ్కాండము 32:14; మతత్యి 23:32; మతత్యి 

23:33; 1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16; యెహెజేక్లు 5:14; యెహెజేక్లు 5:15; యెహెజేక్లు 

16:57; యెహెజేక్లు 21:28; లేవీయకాండము 26:32; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24; 1 రాజులు 9:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:20; కీరత్నలు 44:13; 

కీరత్నలు 44:14; కీరత్నలు 79:4; కీరత్నలు 89:41; కీరత్నలు 89:42; యిరిమ్యా 18:16; 

యిరిమ్యా 24:9; యిరిమ్యా 44:8; విలాపవాకయ్ములు 2:15; విలాపవాకయ్ములు 2:16; దానియేలు 

9:16; నెహెమాయ్ 2:17; యెహెజేక్లు 22:3; యెహెజేక్లు 23:7; యెహెజేక్లు 23:32;  

వచనము 8 

నాకు పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను నీవు తృణీకరించుచునాన్వు, నా విశార్ంతిదినములను నీవు 

అపవితర్పరచుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 15:2; యిరిమ్యా 15:3; ఆదికాండము 39:14; నెహెమాయ్ 2:17; యెహెజేక్లు 23:32;  

వచనము 9 

కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, పరవ్తములమీద భోజనము 

చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు జరుగుచునన్వి. 

యెహెజేక్లు 22:27; నెహెమాయ్ 9:34; యెషయా 1:23; యిరిమ్యా 2:26; యిరిమ్యా 2:27; 

యిరిమ్యా 5:5; యిరిమ్యా 32:32; దానియేలు 9:8; మీకా 3:1-3; మీకా 3:9-11; జెకరాయ్ 3:3; 

మీకా 2:1; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:14; యోబు 31:39; కీరత్నలు 94:21; పర్సంగి 5:8; 

పర్సంగి 7:29; యెషయా 3:5; యెషయా 59:7; యిరిమ్యా 3:5; యిరిమ్యా 26:10; యెహెజేక్లు 

24:6; యెహెజేక్లు 33:25; మీకా 6:12; మీకా 7:3; జెఫనాయ్ 3:3; మలాకీ 3:5; లూకా 18:2; 

గలతీయులకు 5:19;  

వచనము 10 
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తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు 

నీలో కాపురమునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 21:17; లేవీయకాండము 20:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16; సామెతలు 

20:20; సామెతలు 30:11; సామెతలు 30:17; మతత్యి 15:4-6; మారుక్ 7:10; యెహెజేక్లు 

22:29; యెహెజేక్లు 18:12; నిరగ్మకాండము 22:21; నిరగ్మకాండము 22:22; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:19; సామెతలు 22:22; సామెతలు 22:23; యిరిమ్యా 7:6; జెకరాయ్ 

7:10; మలాకీ 3:5; నిరగ్మకాండము 23:9; లేవీయకాండము 19:3; లేవీయకాండము 19:33; 

లేవీయకాండము 25:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17; 2 సమూయేలు 15:3; యోబు 6:27; యోబు 22:9; యోబు 

31:21; కీరత్నలు 94:6; కీరత్నలు 103:6; సామెతలు 29:7; యెషయా 3:5; యెషయా 10:2; 

యిరిమ్యా 22:3; ఆమోసు 4:1; మీకా 7:6; జెఫనాయ్ 3:1; లూకా 20:47; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

6:1; రోమీయులకు 1:30; ఎఫెసీయులకు 6:2; కొలొసస్యులకు 3:20; హెబీర్యులకు 12:9;  

వచనము 11 

ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, మరియొకడు కామాతురుడై తన 

కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ సహోదరిని చెరుపుదురు. 

యెహెజేక్లు 22:26; యెహెజేక్లు 20:13; యెహెజేక్లు 20:21; యెహెజేక్లు 20:24; యెహెజేక్లు 

23:38; యెహెజేక్లు 23:39; లేవీయకాండము 19:30; ఆమోసు 8:4-6; మలాకీ 1:6-8; మలాకీ 

1:12; యిరిమ్యా 17:22; యిరిమ్యా 17:27; ఆమోసు 2:4;  

వచనము 12 

ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ 

పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్. 
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నిరగ్మకాండము 20:16; నిరగ్మకాండము 23:1; లేవీయకాండము 19:16; 1 రాజులు 

21:10-13; కీరత్నలు 50:20; కీరత్నలు 101:5; సామెతలు 10:18; సామెతలు 18:8; సామెతలు 

26:22; యిరిమ్యా 6:28; యిరిమ్యా 9:4; యిరిమ్యా 37:13-15; యిరిమ్యా 38:4-6; మతత్యి 

26:59; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11-13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

24:13; పర్కటన 12:9; పర్కటన 12:10; యెహెజేక్లు 18:6; యెహెజేక్లు 18:11; యెహెజేక్లు 

18:15; కీరత్నలు 106:28; 1 కొరిందీయులకు 10:18-21; యెహెజేక్లు 16:43; యెహెజేక్లు 

24:13; నాయ్యాధిపతులు 20:6; హోషేయ 4:2; హోషేయ 4:10; హోషేయ 4:14; హోషేయ 

6:9; హోషేయ 7:4; లేవీయకాండము 17:5; 1 సమూయేలు 22:9; 1 సమూయేలు 24:1; 

యిరిమ్యా 20:10; యిరిమ్యా 23:10; యెహెజేక్లు 7:23; యెహెజేక్లు 11:6; యెహెజేక్లు 

33:25; యెహెజేక్లు 33:26; పర్కటన 18:24;  

వచనము 13 

నీవు పుచుచ్కొనిన అనాయ్య లాభమును, నీవు చేసిన నరహతయ్లను నేను చూచి నాచేతులు 

చరచుకొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 35:22; ఆదికాండము 49:4; లేవీయకాండము 18:7; లేవీయకాండము 18:8; 

లేవీయకాండము 20:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 27:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 27:23; 2 

సమూయేలు 16:21; 2 సమూయేలు 16:22; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:1; ఆమోసు 2:7; 1 

కొరిందీయులకు 5:1; యెహెజేక్లు 18:6; లేవీయకాండము 18:19; లేవీయకాండము 20:18; 

ఆదికాండము 34:2; లేవీయకాండము 15:24; నాయ్యాధిపతులు 20:5; యిరిమ్యా 9:2;  

వచనము 14 

నేను నీకు శిక్ష విధింపబోవు కాలమున ఓరుచ్కొనుటకు చాలినంత ధైరయ్ము నీ హృదయమునకు 

కలదా? సహించునంత బలము నీకుండునా? యెహోవానగు నేనే మాట ఇచిచ్యునాన్ను, దానిని నేను 

నెరవేరుత్ను, నీ అపవితర్తను బొతిత్గా తీసివేయుటకై 
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యెహెజేక్లు 18:11; లేవీయకాండము 18:20; లేవీయకాండము 20:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 

22:22; యోబు 31:9-11; యిరిమ్యా 5:7; యిరిమ్యా 5:8; యిరిమ్యా 9:2; యిరిమ్యా 29:23; 

మలాకీ 3:5; మతత్యి 5:27; మతత్యి 5:28; 1 కొరిందీయులకు 6:9; గలతీయులకు 5:19; 

హెబీర్యులకు 13:4; లేవీయకాండము 18:15; లేవీయకాండము 20:12; లేవీయకాండము 

20:17; లేవీయకాండము 18:9; లేవీయకాండము 20:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 27:22; 2 

సమూయేలు 13:1; 2 సమూయేలు 13:14; 2 సమూయేలు 13:28; 2 సమూయేలు 13:29; 

ఆదికాండము 34:2; లేవీయకాండము 18:27; నాయ్యాధిపతులు 20:5; సామెతలు 6:29; 

యెహెజేక్లు 18:6; ఆమోసు 2:7; మలాకీ 2:11; రోమీయులకు 2:22;  

వచనము 15 

అనయ్జనులలో నినున్ చెదరగొటుట్దును, ఇతర దేశములకు నినున్ వెళల్గొటుట్దును. 

నిరగ్మకాండము 23:7; నిరగ్మకాండము 23:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25; యెషయా 1:23; మీకా 7:2; మీకా 7:3; జెఫనాయ్ 3:3; జెఫనాయ్ 

3:4; యెహెజేక్లు 18:8; యెహెజేక్లు 18:13; నిరగ్మకాండము 22:25; నిరగ్మకాండము 22:26; 

లేవీయకాండము 25:35; లేవీయకాండము 25:36; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:19; నెహెమాయ్ 

5:1; నెహెమాయ్ 5:7; కీరత్నలు 15:5; సామెతలు 1:19; యెషయా 56:11; మతత్యి 23:14; 

మతత్యి 23:25; లూకా 3:13; లూకా 18:11; లూకా 19:8; 1 కొరిందీయులకు 5:11; 1 

కొరిందీయులకు 6:10; 1 తిమోతి 3:3; 1 తిమోతి 6:9; 1 తిమోతి 6:10; యాకోబు 5:1-4; 

యూదా 1:11; యెహెజేక్లు 23:35; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:18; కీరత్నలు 106:21; 

యిరిమ్యా 2:32; యిరిమ్యా 3:21; నిరగ్మకాండము 18:21; లేవీయకాండము 19:35; 

లేవీయకాండము 25:14; యోబు 31:39; కీరత్నలు 26:10; కీరత్నలు 58:2; కీరత్నలు 94:21; 

కీరత్నలు 103:6; సామెతలు 17:23; యెషయా 3:5; యిరిమ్యా 6:13; యిరిమ్యా 17:11; 

విలాపవాకయ్ములు 5:16; యెహెజేక్లు 11:6; యెహెజేక్లు 18:7; యెహెజేక్లు 24:6; హోషేయ 
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2:13; ఆమోసు 4:1; మీకా 2:2; మీకా 3:11; జెకరాయ్ 7:10; రోమీయులకు 2:21; పర్కటన 

18:24;  

వచనము 16 

అచచ్ట అనయ్జనుల ఎదుటనే నీ అంతట నీవే భర్షు ఠ్డవై నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొందువు.  

యెహెజేక్లు 21:14; యెహెజేక్లు 21:17; సంఖాయ్కాండము 24:10; యెహెజేక్లు 22:27; 

సామెతలు 28:8; యెషయా 33:15; యిరిమ్యా 5:26; యిరిమ్యా 5:27; యిరిమ్యా 7:9-11; 

ఆమోసు 2:6-8; ఆమోసు 3:10; ఆమోసు 8:4-6; మీకా 2:1-3; మీకా 6:10; మీకా 6:11; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 4:6; యెహెజేక్లు 22:2-4; లేవీయకాండము 19:35; లేవీయకాండము 

25:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25; యెహోషువ 7:24; యోబు 31:39; కీరత్నలు 26:10; 

సామెతలు 21:7; యెషయా 23:17; యిరిమ్యా 17:11; యెహెజేక్లు 7:23; యెహెజేక్లు 18:7; 

రోమీయులకు 2:21; 1 కొరిందీయులకు 6:10;  

వచనము 17 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 21:7; యెహెజేక్లు 28:9; యోబు 40:9; యెషయా 31:3; యెషయా 45:9; 

యిరిమ్యా 13:21; 1 కొరిందీయులకు 10:22; హెబీర్యులకు 10:31; యెహెజేక్లు 5:13; 

యెహెజేక్లు 17:24; యెహెజేక్లు 24:14; 1 సమూయేలు 15:29; మారుక్ 13:31; యెహోషువ 

7:24; యోబు 33:13; సామెతలు 21:7; యెషయా 19:3; యిరిమ్యా 5:31; యెహెజేక్లు 5:17; 

యెహెజేక్లు 26:14; యెహెజేక్లు 36:36; యెహెజేక్లు 37:14;  

వచనము 18 

నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు నా దృషిట్కి మషుట్వంటివారైరి, అందరును కొలిమిలోని ఇతత్డియు 

తగరమును ఇనుమును సీసమునైరి, వారు వెండి మషుట్వంటివారైరి. 

యెహెజేక్లు 5:12; యెహెజేక్లు 12:14; యెహెజేక్లు 12:15; యెహెజేక్లు 34:6; యెహెజేక్లు 

36:19; లేవీయకాండము 26:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27; దివ్తీయోపదేశకాండము 
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28:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64; నెహెమాయ్ 1:8; యిరిమ్యా 15:4; జెకరాయ్ 7:14; 

యెహెజేక్లు 22:18; యెహెజేక్లు 22:22; యెహెజేక్లు 20:38; యెహెజేక్లు 23:47; యెహెజేక్లు 

23:48; యెహెజేక్లు 24:6-14; యెషయా 1:25; జెకరాయ్ 13:9; మలాకీ 3:3; మలాకీ 4:1; 

మతత్యి 3:12; 1 పేతురు 4:12; 2 రాజులు 25:11; యెషయా 4:4; యిరిమ్యా 29:18; 

యెహెజేక్లు 5:10; యెహెజేక్లు 16:36; యెహెజేక్లు 23:27; యెహెజేక్లు 24:11;  

వచనము 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 7:24; యెహెజేక్లు 25:3; యెషయా 43:28; యెషయా 47:6; యెహెజేక్లు 6:7; 

యెహెజేక్లు 39:6; యెహెజేక్లు 39:7; యెహెజేక్లు 39:28; నిరగ్మకాండము 8:22; 1 రాజులు 

20:13; 1 రాజులు 20:28; కీరత్నలు 9:16; కీరత్నలు 83:18; యెషయా 37:20; దానియేలు 

4:25; దానియేలు 4:32-35; 2 రాజులు 25:11; యెహెజేక్లు 22:22;  

వచనము 20 

నా కోపముచేతను రౌదర్ముచేతను మిముమ్ను పోగుచేసి అకక్డ మిముమ్ను కరిగింతును. 

ఆమోసు 4:11;  

వచనము 21 

మిముమ్ను పోగుచేసి నా కోపాగిన్ని మీమీద ఊదగా నిశచ్యముగా మీరు దానిలో కరిగిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 119:119; యెషయా 1:22; యిరిమ్యా 6:28-30; యెహెజేక్లు 22:20; యెషయా 

48:4; విలాపవాకయ్ములు 4:1; విలాపవాకయ్ములు 4:2; సామెతలు 17:3; యెషయా 31:9; 

యెషయా 48:10; యెషయా 4:4; యెషయా 64:7; యిరిమ్యా 6:30; యిరిమ్యా 9:7; యిరిమ్యా 

21:12; యెహెజేక్లు 22:15; యెహెజేక్లు 23:25; యెహెజేక్లు 24:4; దానియేలు 3:6; 

దానియేలు 5:27; మలాకీ 3:3; గలతీయులకు 5:20;  
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వచనము 22 

కొలిమిలో వెండి కరుగునటుల్ మీరు దానిలో కరిగిపోవుదురు, అపుప్డు యెహోవానైన నేను నా 

కోర్ధమును మీమీద కుమమ్రించితినని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 11:7; యెహెజేక్లు 24:3-6; మీకా 4:12; మతత్యి 13:30; మతత్యి 13:40-42; 

యిరిమ్యా 6:30; యిరిమ్యా 8:13; యెహెజేక్లు 24:9;  

వచనము 23 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 22:21; యెహెజేక్లు 21:31; యెహెజేక్లు 21:32; యెషయా 54:16; యెహెజేక్లు 

24:13; యిరిమ్యా 4:11; యిరిమ్యా 4:12; యిరిమ్యా 4:20; యిరిమ్యా 36:7; యెహెజేక్లు 

20:47; యెహెజేక్లు 22:18;  

వచనము 24 

నరపుతుర్డా, యెరూషలేమునకు నీవీమాట పర్కటింపుము నీవు పవితర్ము కాని దేశమువై యునాన్వు 

యెహెజేక్లు 15:6; యెహెజేక్లు 15:7; యెహెజేక్లు 20:47; యెహెజేక్లు 20:48; యెహెజేక్లు 

2 2 : 2 0 - 2 2 ; దివ్తీయోపదేశకాండము 4 : 2 4 ; దివ్తీయోపదేశకాండము 2 9 : 2 0 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22; 2 రాజులు 25:9; కీరత్నలు 21:9; కీరత్నలు 50:3; యెషయా 

30:33; యిరిమ్యా 21:12; నహూము 1:6; జెఫనాయ్ 1:18; కీరత్నలు 68:2; కీరత్నలు 112:10; 

యెషయా 64:2; యెషయా 64:7; యిరిమ్యా 9:7; 2 రాజులు 10:25; యెషయా 42:25; 

యెహెజేక్లు 21:31; యెహెజేక్లు 22:31;  

వచనము 25 

ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు 

సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను దర్వయ్మును వారు 

పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 
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యెహెజేక్లు 22:16; యెహెజేక్లు 22:31; యెహెజేక్లు 20:8; యెహెజేక్లు 20:33; హోషేయ 

5:10; పర్కటన 16:1; 2 రాజులు 10:25; యెషయా 42:25; యిరిమ్యా 7:20; యిరిమ్యా 

42:18; విలాపవాకయ్ములు 2:4; యెహెజేక్లు 21:31; యెహెజేక్లు 22:15;  

వచనము 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. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 27 

దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహతయ్ చేయుటలోను మనుషుయ్లను 

నశింపజేయుటలోను వేటను చీలుచ్ తోడేళల్వలె ఉనాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:22; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:14-16; యెషయా 1:5; యెషయా 

9:13; యిరిమ్యా 2:30; యిరిమ్యా 5:3; యిరిమ్యా 6:29; యిరిమ్యా 44:16-19; జెఫనాయ్ 3:2; 

సంఖాయ్కాండము 35:33; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:5; యెషయా 24:5; యెషయా 59:12; 

యిరిమ్యా 51:5; విలాపవాకయ్ములు 1:5; యెహెజేక్లు 21:24; యెహెజేక్లు 24:13;  

వచనము 28 

మరియు దాని పర్వకత్లు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, యెహోవా ఏమియు సెలవియయ్నపుప్డు 

పర్భువైన యెహోవా యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్చు, వటిట్ సోదెగాండర్యి జనులు కటిట్న 

మంటిగోడకు గచుచ్పూత పూయువారైయునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 13:10-16; 1 రాజులు 22:11-13; 1 రాజులు 22:23; యిరిమ్యా 5:30; 

యిరిమ్యా 5:31; యిరిమ్యా 6:13; విలాపవాకయ్ములు 2:14; విలాపవాకయ్ములు 4:13; 2 పేతురు 

2:1-3; యెహెజేక్లు 22:27-29; యెషయా 56:11; హోషేయ 6:9; మీకా 3:5-7; పర్కటన 
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13:11; పర్కటన 13:15; యెహెజేక్లు 13:19; యిరిమ్యా 2:30; యిరిమ్యా 2:34; మతత్యి 

23:14; మారుక్ 12:40; లూకా 20:47; పర్కటన 17:6; పర్కటన 18:13; ఆదికాండము 49:27; 

నెహెమాయ్ 9:26; సామెతలు 4:17; యెషయా 43:27; యిరిమ్యా 5:5; యిరిమ్యా 8:12; 

యిరిమ్యా 9:12; యిరిమ్యా 10:21; యిరిమ్యా 11:9; యిరిమ్యా 20:5; యిరిమ్యా 23:1; 

యిరిమ్యా 23:11; యిరిమ్యా 23:14; యిరిమ్యా 26:7; యిరిమ్యా 32:32; యిరిమ్యా 44:3; 

యెహెజేక్లు 9:9; యెహెజేక్లు 13:2; యెహెజేక్లు 13:18; యెహెజేక్లు 19:7; యెహెజేక్లు 

22:28; యెహెజేక్లు 33:29; యెహెజేక్లు 34:3; హోషేయ 4:2; మీకా 3:10; మీకా 6:12; 

హబకూక్కు 1:4; జెఫనాయ్ 1:17; జెఫనాయ్ 3:3; జెకరాయ్ 11:5; మతత్యి 7:15; లూకా 11:39; 

లూకా 16:14; యోహాను 10:8; 1 పేతురు 5:8;  

వచనము 29 

మరియు సామానయ్ జనులు బలాతాక్రము చేయుచు దొంగిలించుదురు, వారు దీనులను దరిదుర్లను 

హింసించుదురు, అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు. 

1 సమూయేలు 2:12-17; 1 సమూయేలు 2:22; యిరిమ్యా 2:8; యిరిమ్యా 2:26; యిరిమ్యా 

2:27; విలాపవాకయ్ములు 4:13; మీకా 3:11; మీకా 3:12; జెఫనాయ్ 3:3; జెఫనాయ్ 3:4; మలాకీ 

1:6-8; మలాకీ 2:1-3; మలాకీ 2:8; లేవీయకాండము 22:2-33; 1 సమూయేలు 2:15; 1 

సమూయేలు 2:29; యెహెజేక్లు 44:23; లేవీయకాండము 10:1-3; లేవీయకాండము 10:10; 

లేవీయకాండము 11:47; లేవీయకాండము 20:25; యిరిమ్యా 15:19; హగగ్యి 2:11-13; 

యెహెజేక్లు 22:8; యెహెజేక్లు 20:12; యెహెజేక్లు 20:13; యెహెజేక్లు 36:20; రోమీయులకు 

2:24; లేవీయకాండము 22:15; 2 రాజులు 16:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:14; యిరిమ్యా 

23:11; యిరిమ్యా 26:7; యెహెజేక్లు 13:19; యెహెజేక్లు 42:20; యెహెజేక్లు 44:7; 

యెహెజేక్లు 44:10; యెహెజేక్లు 44:24; యెహెజేక్లు 48:15; దానియేలు 9:11; హోషేయ 4:9;  

వచనము 30 
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నేను దేశమును పాడుచేయకుండునటుల్ పార్కారమును దిటట్పరచుటకును, బదద్లైన సందులలో 

నిలుచుటకును, తగినవాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒకడైనను కనబడలేదు. 

యెహెజేక్లు 22:6; యెహెజేక్లు 19:3-6; యెహెజేక్లు 22:6; యెహెజేక్లు 45:9; యెషయా 

1:23; హోషేయ 7:1-7; మీకా 3:2; మీకా 3:3; మీకా 3:9-11; మీకా 7:8; జెఫనాయ్ 3:3; 

యాకోబు 2:6; యాకోబు 2:7; యెహెజేక్లు 22:13; మతత్యి 21:13; యాకోబు 5:1-4; 

ఆదికాండము 49:27; 1 రాజులు 22:11; కీరత్నలు 22:13; కీరత్నలు 58:2; కీరత్నలు 94:21; 

సామెతలు 17:15; యిరిమ్యా 5:6; యిరిమ్యా 8:10; యిరిమ్యా 26:10; యిరిమ్యా 34:19; 

యిరిమ్యా 38:4; యిరిమ్యా 41:7; యెహెజేక్లు 7:23; యెహెజేక్లు 9:9; యెహెజేక్లు 11:1; 

యెహెజేక్లు 11:6; యెహెజేక్లు 18:7; యెహెజేక్లు 22:3; యెహెజేక్లు 22:25; యెహెజేక్లు 

24:6; యెహెజేక్లు 33:25; యెహెజేక్లు 45:8; యెహెజేక్లు 46:18; హోషేయ 6:9; హోషేయ 

9:15; ఆమోసు 4:1; మీకా 3:11; మీకా 7:3; లూకా 11:39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:9; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26; రోమీయులకు 2:21; రోమీయులకు 13:4; 1 కొరిందీయులకు 

6:10; పర్కటన 18:24;  

వచనము 31 

కావున నేను నా కోర్ధమును వారిమీద కుమమ్రింతును, వారి పర్వరత్న ఫలము వారిమీదికి రపిప్ంచి నా 

ఉగర్తాగిన్చేత వారిని దహింతును; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:25; యెహెజేక్లు 13:10-16; యెషయా 30:10; యిరిమ్యా 8:10; యిరిమ్యా 

8:11; యెహెజేక్లు 13:22; యెహెజేక్లు 13:23; యెహెజేక్లు 21:29; యిరిమ్యా 23:25-32; 

విలాపవాకయ్ములు 2:14; జెఫనాయ్ 3:4; యెహెజేక్లు 13:6; యెహెజేక్లు 13:7; యిరిమ్యా 

23:21; యిరిమ్యా 28:2; యిరిమ్యా 28:15; యిరిమ్యా 29:8; యిరిమ్యా 29:9; యిరిమ్యా 

37:19; 1 రాజులు 22:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:10; కీరత్నలు 22:13; యిరిమ్యా 20:6; 

యిరిమ్యా 23:16; ఆమోసు 2:4;  
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 22:7; యెహెజేక్లు 18:12; యెషయా 5:7; యెషయా 10:2; యెషయా 59:3-7; 

యిరిమ్యా 5:26-28; యిరిమ్యా 5:31; యిరిమ్యా 6:13; ఆమోసు 3:10; మీకా 2:2; మీకా 3:3; 

యాకోబు 5:4; యెహెజేక్లు 22:7; యెహెజేక్లు 22:7; నిరగ్మకాండము 22:21; నిరగ్మకాండము 

23:9; లేవీయకాండము 19:33; కీరత్నలు 94:6; మతత్యి 25:43; లేవీయకాండము 19:13; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17; యోబు 20:19; యోబు 24:4; కీరత్నలు 10:9; సామెతలు 

22:22; సామెతలు 29:7; యెషయా 59:4; హోషేయ 12:7; ఆమోసు 4:1; జెఫనాయ్ 3:1; జెకరాయ్ 

7:10; 1 కొరిందీయులకు 6:10;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, ఒక తలిల్కి పుటిట్న యిదద్రు సతరీలు కలరు. 

యెషయా 59:16; యెషయా 63:5; యిరిమ్యా 5:1; యెహెజేక్లు 13:5; ఆదికాండము 

18:23-32; నిరగ్మకాండము 32:10-14; కీరత్నలు 106:23; యిరిమ్యా 15:1; ఆదికాండము 

18:22; ఆదికాండము 18:26; 2 రాజులు 13:14; 2 రాజులు 22:6; యోబు 35:8; కీరత్నలు 

94:16; సామెతలు 29:8; యెషయా 64:7; యిరిమ్యా 8:6; యిరిమ్యా 18:20; యిరిమ్యా 

27:18; యిరిమ్యా 30:13; యెహెజేక్లు 24:8; హోషేయ 7:7; ఆమోసు 4:12; యోహాను 4:23; 

1 యోహాను 5:16; పర్కటన 15:2;  

వచనము 3 

వీరు ఐగుపుత్దేశములో జారతవ్ము చేసిరి, యౌవనకాలమందే జారతవ్ము చేయుచు వచిచ్రి, అకక్డ 

వారికి ఆలింగనమాయెను, అకక్డ వారి కనాయ్కాలపు చనులను పురుషులు నలిపిరి. 

యెహెజేక్లు 22:21; యెహెజేక్లు 22:22; యెహెజేక్లు 7:3; యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 7:9; 

యెహెజేక్లు 9:10; యెహెజేక్లు 11:21; యెహెజేక్లు 16:43; రోమీయులకు 2:8; రోమీయులకు 

2:9; సామెతలు 14:14; యెషయా 29:2; యెషయా 65:6; యిరిమ్యా 18:20; యిరిమ్యా 
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21:12; యిరిమ్యా 29:16; విలాపవాకయ్ములు 4:11; యెహెజేక్లు 23:49; యెహెజేక్లు 24:8; 

యెహెజేక్లు 24:9; యెహెజేక్లు 24:14; యెహెజేక్లు 30:8; యెహెజేక్లు 36:19; జెఫనాయ్ 1:13; 

జెకరాయ్ 1:2; పర్కటన 15:2;  

వచనము 4 

వారిలో పెదద్దాని పేరు ఒహొలా, ఆమె సహోదరి పేరు ఒహొలీబా. వీరు నాకు పెండిల్ చేయబడినవారై 

కుమారులను కుమారెత్లను కనిరి ఒహొలాయను పేరు షోమోర్నునకును, ఒహొలీబాయను పేరు 

యెరూషలేమునకును చెందుచునన్వి.  

యిరిమ్యా 2:23; యెహెజేక్లు 2:3; యెహెజేక్లు 22:2; హోషేయ 1:2; హోషేయ 4:12; జెకరాయ్ 

5:7;  

వచనము 5 

ఒహొలా నాకు పెండిల్చేయబడినను వయ్భిచారముచేసి 

యెహెజేక్లు 16:44; యెహెజేక్లు 16:46; యిరిమ్యా 3:7-10; 2 రాజులు 17:7; యెషయా 

57:8; యెషయా 59:12; యిరిమ్యా 7:25; యిరిమ్యా 11:15; యిరిమ్యా 13:27; హోషేయ 

12:14;  

వచనము 6 

తన విటకాండర్మీద బహుగా ఆశపెటుట్కొని, ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములు ధరించుకొనిన 

సైనాయ్ధిపతులును అధికారులును అందముగల యౌవనులును గుఱఱ్ములెకుక్ రౌతులును అగు 

అషూట్రువారిని మోహించెను. 

యెహెజేక్లు 20:8; లేవీయకాండము 17:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:16; యెహోషువ 24:14; 

యెహెజేక్లు 23:8; యెహెజేక్లు 23:19; యెహెజేక్లు 23:21; యెహెజేక్లు 16:22; హోషేయ 

2:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 21:8; యెహోషువ 5:9; 2 రాజులు 21:15; కీరత్నలు 106:39; 

కీరత్నలు 129:1; యిరిమ్యా 2:2; యిరిమ్యా 7:25; యిరిమ్యా 22:21; యిరిమ్యా 31:19; 
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యిరిమ్యా 32:30; యెహెజేక్లు 16:15; యెహెజేక్లు 16:26; యెహెజేక్లు 20:7; యెహెజేక్లు 

23:27; యెహెజేక్లు 23:34; యెహెజేక్లు 23:44;  

వచనము 7 

అది కాముకురాలి రీతిగా అషూష్రువారిలో ముఖుయ్లగు వారందరియెదుట తిరుగుచు, వారందరితో 

వయ్భిచరించుచు, వారు పెటుట్కొనిన విగర్హములనిన్టిని పూజించుచు, అపవితుర్రాలాయెను. 

యెహెజేక్లు 16:40; 1 రాజులు 12:20; యెహెజేక్లు 16:8; యెహెజేక్లు 16:20; 

నిరగ్మకాండము 19:5; నిరగ్మకాండము 19:6; కీరత్నలు 45:11-16; యిరిమ్యా 2:2; యిరిమ్యా 

2:3; రోమీయులకు 7:4; 1 రాజులు 12:26-33; యోహాను 4:22; 1 రాజులు 8:29; కీరత్నలు 

76:2; కీరత్నలు 132:13; కీరత్నలు 132:14; 2 రాజులు 17:19; నెహెమాయ్ 9:26; యిరిమ్యా 

3:1; యిరిమ్యా 31:32; యెహెజేక్లు 16:46; యెహెజేక్లు 23:11; యెహెజేక్లు 23:36; 

యెహెజేక్లు 23:37; హోషేయ 2:7; హోషేయ 4:15; హోషేయ 7:1; హోషేయ 7:8; హోషేయ 

7:11;  

వచనము 8 

మరియు ఐగుపుత్లో నేరుచ్కొనిన జారతవ్మును ఇది మానకయుండెను, అచచ్టనే దాని యౌవనమందే 

పురుషులు దానితో శయనించిరి, దాని చనులను ఆలింగనము చేసిరి, కాముకులై దానితో విశేషముగా 

వయ్భిచారము చేసిరి. 

1 రాజులు 14:9; 1 రాజులు 14:16; 1 రాజులు 15:26; 1 రాజులు 15:30; 1 రాజులు 

16:31; 1 రాజులు 16:32; 1 రాజులు 21:26; 2 రాజులు 17:7-18; యెహెజేక్లు 23:7; 

యెహెజేక్లు 23:9; యెహెజేక్లు 23:12; యెహెజేక్లు 23:16; యెహెజేక్లు 23:20; యెహెజేక్లు 

16:37; యిరిమ్యా 50:38; యెహెజేక్లు 16:28; 2 రాజులు 15:19; 2 రాజులు 16:7; 2 

రాజులు 17:3; హోషేయ 5:13; హోషేయ 8:9; హోషేయ 8:10; హోషేయ 10:6; హోషేయ 

12:1; ఆదికాండము 38:24; ఆదికాండము 39:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16; 
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నాయ్యాధిపతులు 18:24; యిరిమ్యా 2:20; యెహెజేక్లు 21:24; యెహెజేక్లు 23:37; హోషేయ 

2:5; హోషేయ 5:3; హోషేయ 6:10; ఆమోసు 2:6;  

వచనము 9 

కావున దాని విటకాండర్కు నేను దానిని అపప్గించియునాన్ను, అది మోహించిన అషూష్రువారికి దానిని 

అపప్గించియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 23:12-15; ఆదికాండము 39:7; యెహెజేక్లు 23:23; పర్కటన 9:16;  

వచనము 10 

వీరు దాని మానాచాఛ్దనము తీసిరి, దాని కుమారులను కుమారెత్లను పటుట్కొని దానిని ఖడగ్ముచేత 

చంపిరి; యీలాగున ఆమె సతరీలలో అపకీరిత్పాలై శిక్షనొందెను. 

యెహెజేక్లు 16:15; ఆదికాండము 10:22; యెహెజేక్లు 23:30; యెహెజేక్లు 20:7; యెహెజేక్లు 

22:3; యెహెజేక్లు 22:4; కీరత్నలు 106:39; హోషేయ 5:3; హోషేయ 6:10; యెహెజేక్లు 

23:5;  

వచనము 11 

దాని చెలెల్లైన ఒహొలీబా దానిని చూచి కాముకతవ్మందు దానిని మించి అకక్చేసిన జారతవ్ములకంటె 

మరి ఎకుక్వగా జారతవ్ము చేసెను. 

యెహెజేక్లు 23:3; యెహెజేక్లు 23:19; యెహెజేక్లు 23:21; నిరగ్మకాండము 32:4; 1 రాజులు 

12:28; 2 రాజులు 10:29; 2 రాజులు 17:16; లేవీయకాండము 17:7; లేవీయకాండము 18:3; 

యెహోషువ 5:9; 2 రాజులు 21:15; నెహెమాయ్ 13:18; యిరిమ్యా 2:2; యెహెజేక్లు 16:15; 

యెహెజేక్లు 16:26; యెహెజేక్లు 16:36; యెహెజేక్లు 20:7; యెహెజేక్లు 20:16; యెహెజేక్లు 

23:34;  

వచనము 12 

పర్శసత్ వసత్రములు ధరించినవారును సైనాయ్ధిపతులును అధికారులును గుఱఱ్ములెకుక్ రౌతులును 

సౌందరయ్ముగల యౌవనులును అగు అషూష్రువారైన తన పొరుగువారిని అది మోహించెను. 
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2 రాజులు 15:29; 2 రాజులు 17:3-6; 2 రాజులు 17:23; 2 రాజులు 18:9-12; 1 

దినవృతాత్ంతములు 5:26; హోషేయ 11:5; పర్కటన 17:12; పర్కటన 17:13; పర్కటన 17:16; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16; యిరిమ్యా 3:8; యిరిమ్యా 4:30; యిరిమ్యా 22:20; యిరిమ్యా 

30:14; యెహెజేక్లు 16:25; యెహెజేక్లు 16:37; యెహెజేక్లు 23:5; యెహెజేక్లు 23:22; 

యెహెజేక్లు 23:44; హోషేయ 8:10; హోషేయ 10:10;  

వచనము 13 

అది అపవితుర్రాలాయెననియు, వారిదద్రును ఏకరీతినే పర్వరిత్ంచుచునాన్రనియు నాకు తెలిసెను. 

యెహెజేక్లు 23:29; యెహెజేక్లు 16:37-41; హోషేయ 2:3; హోషేయ 2:10; యెహెజేక్లు 

23:47; యెహెజేక్లు 23:48; యిరిమ్యా 22:8; యిరిమ్యా 22:9; సంఖాయ్కాండము 16:2; 

యిరిమ్యా 3:9; యిరిమ్యా 4:30; యెహెజేక్లు 16:25; యెహెజేక్లు 16:36; యెహెజేక్లు 

16:40; యెహెజేక్లు 16:41; హోషేయ 1:4; హోషేయ 8:10;  

వచనము 14 

మరియు అది యధికముగా వయ్భిచారము చేయవలెనని కోరినదై, మొలలకు నడికటుల్ను తలలమీద 

చితర్వరణ్ము గల పాగాలును పెటుట్కొని రాచకళలు గలవారై 

యెహెజేక్లు 23:4; యిరిమ్యా 3:8; యెహెజేక్లు 16:47-51; యిరిమ్యా 3:8-11; యిరిమ్యా 

3:6; యిరిమ్యా 3:11; యెహెజేక్లు 16:15; యెహెజేక్లు 16:46; హోషేయ 12:2; ఆమోసు 

2:4; మీకా 1:13;  

వచనము 15 

సిందూరముతో పూయబడి గోడమీద చెకక్బడినవారై, తమ జనమ్దేశమైన కలీద్యులదేశపు బబులోను 

వారివంటి కలీద్యుల పటములను చూచి మోహించెను. 

యెహెజేక్లు 23:5; యెహెజేక్లు 16:28; 2 రాజులు 16:7-15; 2 దినవృతాత్ంతములు 

28:16-23; యెహెజేక్లు 23:6; యెహెజేక్లు 23:23; ఆదికాండము 39:7; యెహెజేక్లు 16:15; 

యెహెజేక్లు 23:30; యెహెజేక్లు 38:4;  
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వచనము 16 

అది వారిని చూచినవెంటనే మోహించి కలీద్యదేశమునకు వారియొదద్కు దూతలను పంపి వారిని 

పిలిపించుకొనగా 

యెహెజేక్లు 23:31; 2 రాజులు 17:18; 2 రాజులు 17:19; హోషేయ 12:1; హోషేయ 12:2; 

యెహెజేక్లు 23:40; 2 పేతురు 2:21;  

వచనము 17 

బబులోను వారు సంభోగము కోరివచిచ్ జారతవ్ముచేత దానిని అపవితర్పరచిరి; వారిచేత అది 

అపవితర్పరచబడిన తరువాత, దాని మనసుస్ వారికి యెడమాయెను. 

యెహెజేక్లు 8:10; యెషయా 46:1; యిరిమ్యా 50:2; యిరిమ్యా 22:14; యెషయా 57:8; 

యెహెజేక్లు 6:9; యెహెజేక్లు 16:17; యెహెజేక్లు 16:29; యెహెజేక్లు 23:19;  

వచనము 18 

ఇటుల్ అది జారతవ్ము అధికముగాచేసి తన మానాచాఛ్దనము తీసివేసికొనెను గనుక దాని అకక్ 

విషయములో నేను ఆశాభగున్డనైనటుట్ దాని విషయములోను ఆశాభగున్డనైతిని. 

1 సమూయేలు 18:4; యెషయా 22:21; నాయ్యాధిపతులు 8:18; 2 సమూయేలు 14:25;  

వచనము 19 

మరియు యౌవనదినములందు ఐగుపుత్ దేశములో తాను జరిగించిన వయ్భిచారము మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని అది మరి ఎకుక్వగా వయ్భిచారము చేయుచు వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 16:29; ఆదికాండము 3:6; ఆదికాండము 6:2; ఆదికాండము 39:7; 2 సమూయేలు 

11:2; 2 రాజులు 24:1; యోబు 31:1; కీరత్నలు 119:37; సామెతలు 6:25; సామెతలు 23:33; 

మతత్యి 5:28; యెహెజేక్లు 23:40; యెహెజేక్లు 23:41; యెహెజేక్లు 16:17; యెహెజేక్లు 

16:29; 2 పేతురు 2:14; 2 రాజులు 16:10; యెషయా 3:9; యెషయా 57:9; యెహెజేక్లు 

23:5; హోషేయ 2:5;  

వచనము 20 
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గాడిద గుఱఱ్ములవంటి సిగుగ్మాలిన మోహముగల తన విటకాండర్యందు అది మోహము 

నిలుపుచుండెను. 

ఆదికాండము 10:10; ఆదికాండము 11:9; యెహెజేక్లు 23:22; యెహెజేక్లు 23:28; 

యెహెజేక్లు 16:37; 2 సమూయేలు 13:15; 2 రాజులు 16:10; యెషయా 57:7; యెహెజేక్లు 

23:30; హోషేయ 2:5;  

వచనము 21 

యౌవనకాలమందు నీవు ఐగుపీత్యులచేత నీ చనులను నలిపించుకొనిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొని నీ 

బాలయ్కాలపు దుషాక్రయ్మును చేయవలెనని నీవు చూచుచుంటివి. 

యెహెజేక్లు 16:36; యెహెజేక్లు 21:24; యెషయా 3:9; యిరిమ్యా 8:12; హోషేయ 7:1; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:19; కీరత్నలు 78:59; కీరత్నలు 106:40; యిరిమ్యా 6:8; యిరిమ్యా 

12:8; యిరిమ్యా 15:1; విలాపవాకయ్ములు 2:7; హోషేయ 2:2; ఆమోసు 6:8; జెకరాయ్ 11:8; 

యెహెజేక్లు 16:57; యెహెజేక్లు 23:29; హోషేయ 9:15;  

వచనము 22 

కావున ఒహొలీబా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ మనసుస్నకు ఎడమైపోయిన నీ 

విటకాండర్ను రేపి నలుదికుక్లు వారిని నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 23:14; యెహెజేక్లు 16:25; యెహెజేక్లు 16:29; యెహెజేక్లు 16:51; ఆమోసు 

4:4; యెహెజేక్లు 23:3; యెహెజేక్లు 23:8; యెహెజేక్లు 23:21; యెహెజేక్లు 16:22; 

యెహెజేక్లు 20:7; ఆదికాండము 38:24; యిరిమ్యా 2:2; యిరిమ్యా 5:6; యెహెజేక్లు 16:26; 

యెహెజేక్లు 16:57; యెహెజేక్లు 23:27;  

వచనము 23 

గుఱఱ్ములనెకుక్ బబులోనువారిని కలీద్యులను అధిపతులను పర్ధానాధికారులనందరిని 

అషూష్రీయులను సౌందరయ్ముగల శేర్షు ఠ్లను అధిపతులను అధికారులను శూరులను మంతుర్లను 

అందరిని నీమీదికి నేను రపిప్ంచుచునాన్ను. 
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యెహెజేక్లు 16:20; యెహెజేక్లు 16:26; యెహెజేక్లు 17:15; యిరిమ్యా 5:8; లేవీయకాండము 

15:3; యెహెజేక్లు 23:5;  

వచనము 24 

ఆయుధములు పటుట్కొని చకర్ములుగల రథములతోను గొపప్ సైనయ్ముతోను వారు నీమీదికి వచిచ్, 

కేడెములను డాళల్ను పటుట్కొని శిరసాత్ర్ణములు ధరించుకొని వారు నీమీదికి వచిచ్ నినున్ చుటుట్కొందురు, 

వారు తమ మరాయ్దచొపుప్న నినున్ శికిష్ంచునటుల్ నేను నినున్గూరిచ్న తీరుప్ వారికపప్గింతును. 

యెహెజేక్లు 23:3; యెహెజేక్లు 23:8; యెహెజేక్లు 23:19; యోహాను 5:43;  

వచనము 25 

ఉగర్తతో వారు నినున్ శికిష్ంచునటుల్ నా రోషము నీకు చూపుదును, నీ చెవులను నీ ముకుక్ను వారు 

తెగగోయుదురు, నీలో శేషించినవారు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, నీ కుమారులను నీ కుమారెత్లను వారు 

పటుట్కొందురు, నీలో శేషించినవారు అగిన్చేత దహింపబడుదురు.  

యెహెజేక్లు 23:9; యెహెజేక్లు 23:28; యెహెజేక్లు 16:37; యెషయా 10:5; యెషయా 10:6; 

యెషయా 39:3; యెషయా 39:4; హబకూక్కు 1:6-10; పర్కటన 17:16; యెహెజేక్లు 23:17; 

యిరిమ్యా 6:22; యిరిమ్యా 6:23; యిరిమ్యా 12:9-12; యిరిమ్యా 4:30; యిరిమ్యా 22:20; 

యిరిమ్యా 30:14; విలాపవాకయ్ములు 1:2; యెహెజేక్లు 16:27; యెహెజేక్లు 23:46; హోషేయ 

2:7; హోషేయ 8:10; ఓబధాయ్ 1:7;  

వచనము 26 

నీ బటట్లను లాగివేసి నీ సొగసైన నగలను అపహరించుదురు. 

యెహెజేక్లు 21:19-27; 2 రాజులు 20:14-17; 2 రాజులు 25:1-3; 2 రాజులు 24:2; యోబు 

1:17; యెషయా 23:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4; యిరిమ్యా 50:21; ఆదికాండము 2:14; 

ఆదికాండము 25:18; ఎజార్ 6:22; యెహెజేక్లు 23:6; యెహెజేక్లు 23:12;  

వచనము 27 
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ఐగుపుత్ను నీవిక కోరకయు, అచచ్ట నీవు చేసిన వయ్భిచారమిక మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకయు 

నుండునటుల్ ఐగుపుత్ దేశమందుండి నీవు చేసిన వయ్భిచారమును దుషాక్రయ్మును నీలో నుండకుండ 

ఈలాగున మానిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 26:10; యిరిమ్యా 47:3; నహూము 2:3; నహూము 2:4; నహూము 3:2; 

నహూము 3:3; యెహెజేక్లు 23:45; యెహెజేక్లు 16:38; యెహెజేక్లు 21:23; 2 సమూయేలు 

24:14; యిరిమ్యా 39:5; యిరిమ్యా 39:6; ఆదికాండము 45:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 

21:8; యెహెజేక్లు 24:14; యెహెజేక్లు 26:7;  

వచనము 28 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు దేవ్షించినవారికిని నీ మనసుస్ ఎడమైన వారికిని నినున్ 

అపప్గించుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 5:13; యెహెజేక్లు 8:1-18; యెహెజేక్లు 16:38-42; నిరగ్మకాండము 34:14; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 

32:22; సామెతలు 6:34; పరమగీతము 8:6; జెఫనాయ్ 1:18; యెహెజేక్లు 23:47; హోషేయ 

2:4; హోషేయ 2:5; యెహెజేక్లు 15:6; యెహెజేక్లు 15:7; యెహెజేక్లు 20:47; యెహెజేక్లు 

20:48; యెహెజేక్లు 22:18-22; పర్కటన 18:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 21:8; యెషయా 

3:17; యెహెజేక్లు 16:27; యెహెజేక్లు 23:29; యెహెజేక్లు 24:21; నహూము 3:5;  

వచనము 29 

దేవ్షముచేత వారు నినున్ బాధింతురు, నీ కషాట్రిజ్తమంతయు పటుట్కొని నినున్ వసత్రహీనముగాను 

దిగంబరిగాను విడుతురు; అపుప్డు నీ వేశాయ్తవ్మును నీ దుషాక్రయ్ములును నీ జారతవ్మును 

వెలల్డియగును. 

యెహెజేక్లు 23:29; యెహెజేక్లు 16:16; యెహెజేక్లు 16:37; యెహెజేక్లు 16:39; యిరిమ్యా 

13:22; హోషేయ 2:3; హోషేయ 2:9; హోషేయ 2:10; పర్కటన 17:16; పర్కటన 18:14-17; 

యెషయా 3:17-24; 1 పేతురు 3:3; 1 పేతురు 3:4; నెహెమాయ్ 13:18; యెహెజేక్లు 24:11;  
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వచనము 30 

నీవు అనయ్జనులతో చేసిన వయ్భిచారమునుబటిట్యు నీవు వారి విగర్హములను పూజించి 

అపవితర్పరచుకొనుటనుబటిట్యు నీకు ఇవి సంభవించును; నీ అకక్ పర్వరిత్ంచినటుట్ నీవును 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక అది పానము చేసిన పాతర్ను నీచేతికిచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 16:41; యెహెజేక్లు 22:15; యెషయా 27:9; మీకా 5:10-14; జెకరాయ్ 13:2; 

యెహెజేక్లు 23:3; యెహెజేక్లు 23:19; సంఖాయ్కాండము 17:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 

12:31; యిరిమ్యా 13:22; యెహెజేక్లు 23:48; యెహెజేక్లు 24:11;  

వచనము 31 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ అకక్ పానము చేసిన, లోతును వెడలుప్నుగల పాతర్లోనిది 

నీవును పానము చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 23:17; యెహెజేక్లు 23:22; యెహెజేక్లు 16:37; యిరిమ్యా 21:7-10; యిరిమ్యా 

24:8; యిరిమ్యా 34:20; యిరిమ్యా 4:30; విలాపవాకయ్ములు 1:14; యెహెజేక్లు 5:11; 

యెహెజేక్లు 16:27; యెహెజేక్లు 31:11;  

వచనము 32 

అందులో పానము చేయవలసినది చాలయునన్ది గనుక ఎగతాళియు అపహాసయ్మును నీకు 

తటసిథ్ంచెను. 

యెహెజేక్లు 23:25; యెహెజేక్లు 23:26; యెహెజేక్లు 23:45-47; యెహెజేక్లు 16:39; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47-51; 2 సమూయేలు 13:15; యెహెజేక్లు 23:18; యెహెజేక్లు 

16:36; యెహెజేక్లు 16:37; యిరిమ్యా 4:30; యిరిమ్యా 7:10; యిరిమ్యా 13:26; 

విలాపవాకయ్ములు 1:8; యెహెజేక్లు 16:27; యెహెజేక్లు 23:10; యెహెజేక్లు 23:47; 

యెహెజేక్లు 24:14; హోషేయ 2:10; నహూము 3:5; పర్కటన 2:22;  

వచనము 33 
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నీ అకక్యైన షోమోర్ను పాతర్ వినాశోపదర్వములతో నిండినది, నీవు దానిలోనిది తార్గి మతుత్రాలవై 

దుఃఖముతో నింపబడుదువు. 

యెహెజేక్లు 23:12-21; యెహెజేక్లు 6:9; కీరత్నలు 106:35-38; యిరిమ్యా 2:18-20; 

యిరిమ్యా 16:11; యిరిమ్యా 16:12; యిరిమ్యా 22:8; యిరిమ్యా 22:9; యెహెజేక్లు 23:7; 

యెహెజేక్లు 23:17;  

వచనము 34 

అడుగుమటుట్నకు దాని పానముచేసి పాతర్ను చెకక్లు చేసి వాటితో నీ సత్నములను పెరుకుకొందువు; 

నేనే మాటయిచిచ్యునాన్ను; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 23:13; యెహెజేక్లు 16:47-51; యిరిమ్యా 3:8-11; 2 రాజులు 21:13; యిరిమ్యా 

7:14; యిరిమ్యా 7:15; దానియేలు 9:12; కీరత్నలు 60:3; యెషయా 51:17; యిరిమ్యా 

48:26; యెహెజేక్లు 7:4; యెహెజేక్లు 16:46; యెహెజేక్లు 43:10; హోషేయ 1:4; హోషేయ 

5:5; హోషేయ 12:2; యోహాను 18:11;  

వచనము 35 

పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు ననున్ మరచి వెనుకకు తోర్సివేసితివి గనుక నీ 

దుషాక్రయ్ములకును వయ్భిచారమునకును రావలసిన శిక్షను నీవు భరించెదవు.  

కీరత్నలు 60:3; యెషయా 51:17; యిరిమ్యా 25:15-28; యిరిమ్యా 48:26; మతత్యి 20:22; 

మతత్యి 20:23; పర్కటన 16:19; పర్కటన 18:6; యెహెజేక్లు 22:4; యెహెజేక్లు 22:5; 

యెహెజేక్లు 25:6; యెహెజేక్లు 26:2; యెహెజేక్లు 35:15; యెహెజేక్లు 36:3; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37; 1 రాజులు 9:7; కీరత్నలు 79:3; యిరిమ్యా 25:9; 

విలాపవాకయ్ములు 2:15; విలాపవాకయ్ములు 2:16; మీకా 7:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46; 

2 రాజులు 23:27; యిరిమ్యా 25:16; యెహెజేక్లు 16:25; యెహెజేక్లు 43:10; హోషేయ 

7:16; హోషేయ 12:2;  

వచనము 36 
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మరియు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, ఒహొలాకును ఒహొలీబాకును నీవు తీరుప్ 

తీరుచ్దువా? అటల్యితే వారి హేయకృతయ్ములను వారికి తెలియజేయుము. 

యిరిమ్యా 25 :27; హబకూక్కు 2 :16; యెషయా 51 :17; యెషయా 51 :22; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46; పరమగీతము 8:8; యెహెజేక్లు 12:18;  

వచనము 37 

వారు వయ్భిచారిణులును నరహతయ్ చేయువారునై విగర్హములతో వయ్భిచరించి, నాకు కనిన 

కుమారులను విగర్హములు మింగునటుల్ వారిని వాటికి పర్తిషిట్ంచిరి. 

కీరత్నలు 75:8; యెషయా 51:17; యెహెజేక్లు 23:3; యెహెజేక్లు 23:8; పర్కటన 18:7;  

వచనము 38 

వారీలాగున నాయెడల జరిగించుచునాన్రు; అదియుగాక ఆ దినమందే, వారు నా పరిశుదధ్సథ్లమును 

అపవితర్పరచిన దినమందే, నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను సామానయ్దినములుగా ఎంచిరి. 

యెహెజేక్లు 22:12; యెషయా 17:10; యిరిమ్యా 2:32; యిరిమ్యా 3:21; యిరిమ్యా 13:25; 

యిరిమ్యా 23:27; యిరిమ్యా 32:33; హోషేయ 8:14; హోషేయ 13:6; రోమీయులకు 1:28; 1 

రాజులు 14:9; నెహెమాయ్ 9:26; యెహెజేక్లు 23:45-49; యెహెజేక్లు 7:4; యెహెజేక్లు 

44:10; లేవీయకాండము 24:15; సంఖాయ్కాండము 14:34; సంఖాయ్కాండము 18:22; 

సంఖాయ్కాండము 14:33; యిరిమ్యా 2:27; యెహెజేక్లు 8:16; యెహెజేక్లు 23:49; హోషేయ 

2:13;  

వచనము 39 

తాము పెటుట్కొనిన విగర్హములపేరట తమ పిలల్లను చంపిననాడే వారు నా పరిశుదధ్ సథ్లములో చొచిచ్ 

దాని నపవితర్పరచి, నామందిరములోనే వారీలాగున చేసిరి.  

యెహెజేక్లు 20:4; యెహెజేక్లు 22:2; యిరిమ్యా 1:10; 1 కొరిందీయులకు 6:2; 1 

కొరిందీయులకు 6:3; యిరిమ్యా 11:14; యిరిమ్యా 14:11; యెహెజేక్లు 23:4; యెహెజేక్లు 
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16:2; యెషయా 58:1; హోషేయ 2:2; మీకా 3:8-11; మతత్యి 23:13-35; లూకా 11:39-52; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51-53; యెహెజేక్లు 23:45; యెహెజేక్లు 24:13;  

వచనము 40 

మరియు దూరముననునన్ వారిని పిలిపించుకొనుటకై వారు దూతను పంపిరి; వారు రాగా వారికొరకు 

నీవు సాన్నముచేసి కనున్లకు కాటుకపెటుట్కొని ఆభరణములు ధరించుకొని 

యెహెజేక్లు 23:5; యెహెజేక్లు 16:32; హోషేయ 1:2; హోషేయ 3:1; యెహెజేక్లు 23:39; 

యెహెజేక్లు 23:45; యెహెజేక్లు 16:36; యెహెజేక్లు 16:38; యెహెజేక్లు 22:2-4; 

యెహెజేక్లు 24:6-9; 2 రాజులు 24:4; కీరత్నలు 106:37; కీరత్నలు 106:38; యెషయా 1:15; 

యిరిమ్యా 7:6; యిరిమ్యా 7:9; హోషేయ 4:2; మీకా 3:10; లూకా 13:34; యెహెజేక్లు 23:4; 

యెహెజేక్లు 16:20; యెహెజేక్లు 16:21; యెహెజేక్లు 16:36; యెహెజేక్లు 16:45; యెహెజేక్లు 

20:26; యెహెజేక్లు 20:31; లేవీయకాండము 18:21; లేవీయకాండము 20:2-5; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:31; 2 రాజులు 17:17; 2 రాజులు 21:6; యిరిమ్యా 7:31; 

యిరిమ్యా 32:35; 2 రాజులు 23:10; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:6; యిరిమ్యా 7:10; 

యెహెజేక్లు 20:39; యెహెజేక్లు 36:18; మీకా 6:7;  

వచనము 41 

ఘనమైన మంచముమీద కూరుచ్ండి బలల్ను సిదధ్పరచి దానిమీద నా పరిమళ దర్వయ్మును తైలమును 

పెటిట్తివి. 

యెహెజేక్లు 7:20; యెహెజేక్లు 8:5-16; 2 రాజులు 21:4; 2 రాజులు 21:7; 2 రాజులు 

23:11; 2 రాజులు 23:12; యెహెజేక్లు 20:13; యెహెజేక్లు 20:24; యెహెజేక్లు 22:8; 

నెహెమాయ్ 13:17; నెహెమాయ్ 13:18; యిరిమ్యా 17:27; లేవీయకాండము 15:31; 

లేవీయకాండము 20:3; యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 23:39; యెహెజేక్లు 43:7; 1 

కొరిందీయులకు 3:17;  

వచనము 42 
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ఆలాగున జరుగగా, అచచ్ట ఆమెతో ఉండిన వేడుకగాండర్ సమూహముయొకక్ సందడి వినబడెను. 

సమూహమునకు చేరిన తార్గుబోతులు వారియొదద్కు ఎడారి మారగ్మునుండి వచిచ్రి, వారు ఈ వేశయ్ల 

చేతులకు కడియములు తొడిగి వారి తలలకు పూదండలు చుటిట్రి. 

యెషయా 3:9; యిరిమ్యా 7:8-11; యిరిమ్యా 11:15; మీకా 3:11; యోహాను 18:28; 

యెహెజేక్లు 23:38; యెహెజేక్లు 44:7; 2 రాజులు 21:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:4-7; 

యిరిమ్యా 23:11; లేవీయకాండము 20:2; లేవీయకాండము 20:3; 2 రాజులు 17:17; 2 

దినవృతాత్ంతములు 33:6; యిరిమ్యా 7:10; యెహెజేక్లు 8:6; యెహెజేక్లు 16:20; యెహెజేక్లు 

22:8; యెహెజేక్లు 23:37; యెహెజేక్లు 43:7; యెహెజేక్లు 43:8; 1 కొరిందీయులకు 3:17;  

వచనము 43 

వయ్భిచారము చేయుటచేత బలహీనురాలైన దీనితో నేనీలాగంటిని అది మరెనన్టికిని వయ్భిచారము 

చేయక మానదు. 

యెహెజేక్లు 23:13; యెషయా 57:9; 2 రాజులు 20:13-15; రూతు 3:3; ఎసేత్రు 2:12; 2 

రాజులు 9:30; యిరిమ్యా 4:30; యెహెజేక్లు 16:13-16; సామెతలు 7:10; యెషయా 

3:18-23; యెహెజేక్లు 23:16; హోషేయ 2:5; హోషేయ 2:13; 1 పేతురు 3:3;  

వచనము 44 

వేశయ్తో సాంగతయ్ము చేయునటుల్ వారు దానితో సాంగతయ్ము చేయుదురు, ఆలాగుననే వారు 

కాముకురాండర్యిన ఒహొలాతోను ఒహొలీబాతోను సాంగతయ్ము చేయుచువచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 1:6; సామెతలు 7:16; సామెతలు 7:17; యెషయా 57:7; ఆమోసు 2:8; ఆమోసు 6:4; 

యెహెజేక్లు 44:16; యెషయా 65:11; మలాకీ 1:7; యెహెజేక్లు 16:18; యెహెజేక్లు 16:19; 

సామెతలు 7:17; యిరిమ్యా 44:17; హోషేయ 2:8; హోషేయ 2:9; యెషయా 57:8; యిరిమ్యా 

4:30; యెహెజేక్లు 23:16; యెహెజేక్లు 41:22;  

వచనము 45 
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అయితే వయ్భిచారిణులకును నరహంతకురాండర్కును రావలసిన శిక్ష నీతిపరులైన వారు వీరికి 

తగినటుట్గా విధింతురు; వారు వయ్భిచారిణులే, నరహతయ్చేయ యతిన్ంచుదురు. 

నిరగ్మకాండము 32:6; నిరగ్మకాండము 32:18; నిరగ్మకాండము 32:19; హోషేయ 13:6; 

ఆమోసు 6:1-6; యోబు 1:15; యోవేలు 3:8; యెహెజేక్లు 16:11; యెహెజేక్లు 16:12; 

పర్కటన 12:3; యెషయా 45:14; యెషయా 65:11;  

వచనము 46 

ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వారిమీదికి నేను సైనయ్మును రపిప్ంతును, 

శతుర్వులు వారిని బాధించుటకై దోపుడు సొముమ్గా వారిని అపప్గింతును. 

ఎజార్ 9:7; కీరత్నలు 106:6; యిరిమ్యా 13:23; దానియేలు 9:16; యిరిమ్యా 32:30; హోషేయ 

2:2;  

వచనము 47 

ఆ సైనికులు రాళుల్ రువివ్ వారిని చంపుదురు, ఖడగ్ముచేత హతము చేయుదురు, వారి కుమారులను 

కుమారెత్లను చంపుదురు, వారి యిండల్ను అగిన్చేత కాలిచ్వేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 23:3; యెహెజేక్లు 23:9-13; ఆదికాండము 38:24; యిరిమ్యా 32:30;  

వచనము 48 

సతరీలందరు మీ కామాతురతచొపుప్న చేయకూడదని నేరుచ్కొనునటుల్ మీ కామాతురతను దేశములో 

నుండకుండ మానిప్ంచుదును. 

యెహెజేక్లు 23:36; యిరిమ్యా 5:14; హోషేయ 6:5; జెకరాయ్ 1:6; యోహాను 8:3-7; 

యెహెజేక్లు 23:37-39; యెహెజేక్లు 16:38-43; లేవీయకాండము 20:10; లేవీయకాండము 

21:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 22:21-24; యోహాను 8:7; యెహెజేక్లు 23:37; 

సంఖాయ్కాండము 14:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 22:22; యెహెజేక్లు 16:32; యెహెజేక్లు 

20:4; యెహెజేక్లు 22:2; యెహెజేక్లు 23:24; యెహెజేక్లు 23:29; యెహెజేక్లు 23:35; 

యెహెజేక్లు 24:8; హోషేయ 2:2; యోహాను 8:41; పర్కటన 2:22; పర్కటన 17:16;  
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వచనము 49 

నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీ కామాతురతకు శిక్ష విధింపబడును, విగర్హములను 

పూజించిన పాపమును మీరు భరించుదురు. 

యెహెజేక్లు 23:22-26; యెహెజేక్లు 16:40; యిరిమ్యా 25:9; యిరిమ్యా 15:4; యిరిమ్యా 

24:9; యిరిమ్యా 34:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25; యిరిమ్యా 4:31; విలాపవాకయ్ములు 

1:8; యెహెజేక్లు 16:27; హోషేయ 8:10; హోషేయ 10:10;  
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వచనము 1 

తొమిమ్దియవ సంవతస్రము పదియవ నెల పదియవ దినమున యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 23:25; యెహెజేక్లు 23:29; యెహెజేక్లు 9:6; యెహెజేక్లు 16:41; యిరిమ్యా 

33:4; యిరిమ్యా 33:5; యెహెజేక్లు 24:6; యెహెజేక్లు 24:21; 2 దినవృతాత్ంతములు 

36:17-19; దివ్తీయోపదేశకాండము 13:16; యిరిమ్యా 39:8; యిరిమ్యా 52:13; కీరత్నలు 

106:37; యిరిమ్యా 4:31; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 16:27; యెహెజేక్లు 16:40; 

యెహెజేక్లు 22:15; యెహెజేక్లు 23:10; యెహెజేక్లు 24:11; హోషేయ 8:10; యోహాను 8:5;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, ఈదినము పేరు వార్సియుంచుము, నేటిదినము పేరు వార్సియుంచుము, ఈ దినము 

బబులోను రాజు యెరూషలేముమీదికి వచుచ్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 23:27; యెహెజేక్లు 6:6; యెహెజేక్లు 22:15; యెహెజేక్లు 36:25; మీకా 

5:11-14; జెఫనాయ్ 1:3; యెహెజేక్లు 5:15; యెహెజేక్లు 16:41; దివ్తీయోపదేశకాండము 

13:11; యెషయా 26:9; 1 కొరిందీయులకు 10:6-11; 2 పేతురు 2:6; కీరత్నలు 10:15; 

యెహెజేక్లు 23:10; యెహెజేక్లు 24:11; యెహెజేక్లు 28:17;  

వచనము 3 

మరియు తిరుగుబాటుచేయు ఈ జనులనుగూరిచ్ యుపమానరీతిగా ఇటుల్ పర్కటింపుము పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా కుండను తెచిచ్ దానిలో నీళుల్పోసి దానిని పొయియ్మీద పెటుట్ము. 

యెహెజేక్లు 7:4; యెహెజేక్లు 7:9; యెహెజేక్లు 9:10; యెహెజేక్లు 11:21; యెహెజేక్లు 

16:43; యెహెజేక్లు 22:31; యెషయా 59:18; యెహెజేక్లు 23:35; యెహెజేక్లు 6:7; 

యెహెజేక్లు 20:38; యెహెజేక్లు 20:42; యెహెజేక్లు 20:44; యెహెజేక్లు 25:5; కీరత్నలు 

9:16; సంఖాయ్కాండము 9:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:14; సామెతలు 14:34; యెషయా 

1:21; యిరిమ్యా 30:15; యెహెజేక్లు 14:10; యెహెజేక్లు 16:58; యెహెజేక్లు 33:29;  

Page  of 260 513



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

వచనము 4 

తొడజబబ్ మొదలగు మంచి మంచి ముకక్లనిన్యు చేరిచ్ అందులో వేసి, మంచి యెముకలను ఏరి 

దాని నింపుము. 

యెహెజేక్లు 1:2; యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 20:1; యెహెజేక్లు 26:1; యెహెజేక్లు 29:1; 

యెహెజేక్లు 29:17; యెహెజేక్లు 31:1; యెహెజేక్లు 32:1; యెహెజేక్లు 32:17; యెహెజేక్లు 

33:21; యెహెజేక్లు 40:1; 2 రాజులు 24:12; 2 రాజులు 25:1; యిరిమ్యా 9:26; యిరిమ్యా 

29:16; యిరిమ్యా 39:1; యిరిమ్యా 52:4; యిరిమ్యా 52:13;  

వచనము 5 

మందలో శేర్షఠ్మైనవాటిని తీసికొనుము, అందునన్ యెముకలు ఉడుకునటుల్ చాల కటెట్లు 

పోగుచేయుము, దానిని బాగుగా పొంగించుము, ఎముకలను చాలునంతగా ఉడికించుము. 

యెషయా 8:1; యెషయా 30:8; యెషయా 30:9; హబకూక్కు 2:2; హబకూక్కు 2:3; 2 రాజులు 

25:1; యిరిమ్యా 39:1; యిరిమ్యా 52:4; మీకా 5:1;  

వచనము 6 

కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ పటట్ణమునకు శర్మ; మడిడ్గల 

కుండా, మానకుండ మడిడ్గలిగియుండు కుండా, నీకు శర్మ; చీటి దాని వంతున పడలేదు, 

వండినదానిని ముకక్వెంబడి ముకక్గా దానిలోనుండి తీసికొనిరముమ్. 

యెహెజేక్లు 17:2; యెహెజేక్లు 19:2-14; యెహెజేక్లు 20:49; కీరత్నలు 78:2; మీకా 2:4; 

మారుక్ 12:12; లూకా 8:10; యెహెజేక్లు 2:3; యెహెజేక్లు 2:6; యెహెజేక్లు 2:8; యెహెజేక్లు 

3:9; యెహెజేక్లు 12:2; యెహెజేక్లు 12:25; యెహెజేక్లు 17:12; యెషయా 1:2; యెషయా 

30:1; యెషయా 30:9; యెషయా 63:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51; యెహెజేక్లు 24:6; 

యెహెజేక్లు 11:3; యిరిమ్యా 50:13; యిరిమ్యా 50:14; యెషయా 29:2; యిరిమ్యా 1:13; 

యిరిమ్యా 8:13; యిరిమ్యా 27:2; యెహెజేక్లు 11:7; యెహెజేక్లు 22:19; మతత్యి 13:3;  

వచనము 7 
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దానిచేత చిందింపబడిన రకత్ము దానిలో కనబడుచునన్ది, మటిట్తో దాని కపిప్వేయునటుల్ దానిని 

నేలమీద కుమమ్రింపక వటిట్ బండమీద దానిని చిందించెను. 

యెహెజేక్లు 22:18-22; మీకా 3:2; మీకా 3:3; మతత్యి 7:2; 1 సమూయేలు 9:24;  

వచనము 8 

కావున నా కోర్ధము రానిచిచ్, నేను పర్తికారము చేయునటుల్ అది చిందించిన రకత్ము కపప్బడకుండ 

దానిని వటిట్బండమీద నేనుండనిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 20:47; యెహెజేక్లు 34:16; యెహెజేక్లు 34:17; యెహెజేక్లు 34:20; యిరిమ్యా 

39:6; యిరిమ్యా 52:10; యిరిమ్యా 52:24-27; పర్కటన 19:20; యెహెజేక్లు 24:9; 

యెహెజేక్లు 24:10;  

వచనము 9 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ పటట్ణమునకు శర్మ, నేనును విసత్రించి 

కటెట్లు పేరచ్బోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 24:9; యెహెజేక్లు 11:6; యెహెజేక్లు 11:7; యెహెజేక్లు 22:2; యెహెజేక్లు 

22:6-9; యెహెజేక్లు 22:12; యెహెజేక్లు 22:27; యెహెజేక్లు 23:37-45; 2 రాజులు 

21:16; 2 రాజులు 24:4; మీకా 7:2; నహూము 3:1; మతత్యి 23:35; పర్కటన 11:7; పర్కటన 

11:8; పర్కటన 17:6; పర్కటన 18:24; యెహెజేక్లు 24:11-13; యిరిమ్యా 6:29; యెహెజేక్లు 

9:5; యెహెజేక్లు 9:6; యెహెజేక్లు 11:7-9; యెహెజేక్లు 11:11; యెహోషువ 10:22; 

యెహోషువ 7:16-18; 1 సమూయేలు 14:40-42; 2 సమూయేలు 8:2; యోవేలు 3:3; ఓబధాయ్ 

1:11; యోనా 1:7; నహూము 3:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:13; యెషయా 59:12; 

యిరిమ్యా 13:27; యెహెజేక్లు 16:23; యెహెజేక్లు 22:3; యెహెజేక్లు 22:15; యెహెజేక్లు 

23:47; యెహెజేక్లు 24:3; యెహెజేక్లు 24:12;  

వచనము 10 
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చాల కటెట్లు పేరుచ్ము, అగిన్ రాజబెటుట్ము, మాంసమును బాగుగా ఉడకబెటుట్ము. ఏమియు 

ఉండకుండ ఎముకలు పూరిత్గా ఉడుకునటుల్ చారు చికక్గా దింపుము. 

1 రాజులు 21:19; యెషయా 3:9; యిరిమ్యా 2:34; యిరిమ్యా 6:15; లేవీయకాండము 17:13; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:24; యోబు 16:18; యెషయా 

26:21; ఆదికాండము 37:26; 2 సమూయేలు 16:22; 1 రాజులు 2:5; యెషయా 4:4; 

యిరిమ్యా 6:7; యెహెజేక్లు 3:7; యెహెజేక్లు 21:24; యెహెజేక్లు 26:4; హోషేయ 12:14; 

మతత్యి 27:25;  

వచనము 11 

తరువాత దానికి తగిలిన మషుట్ను మడిడ్యు పోవునటుల్ అది వేడియై మెరుగు పటుట్వరకు వటిట్చటిట్ 

పొయియ్మీదనే యుంచుము. 

యెహెజేక్లు 5:13; యెహెజేక్లు 8:17; యెహెజేక్లు 8:18; యెహెజేక్లు 22:30; యెహెజేక్లు 

22:31; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22; 2 రాజులు 22:17; 2 

దినవృతాత్ంతములు 34:25; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:16; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:17; 

యిరిమ్యా 7:18; యిరిమ్యా 7:20; యిరిమ్యా 15:1-4; యెహెజేక్లు 16:37; యెహెజేక్లు 

16:38; యెహెజేక్లు 23:45; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:22-28; యిరిమ్యా 22:8; యిరిమ్యా 

22:9; మతత్యి 7:2; 1 కొరిందీయులకు 4:5; పర్కటన 17:1-6; పర్కటన 18:5-10; పర్కటన 

18:16; 1 రాజులు 2:5; యెషయా 26:21; యిరిమ్యా 4:4; యిరిమ్యా 21:12; యిరిమ్యా 

36:7; యిరిమ్యా 44:6; యెహెజేక్లు 26:4; హోషేయ 12:14;  

వచనము 12 

అలసట పుటుట్వరకు ఇంతగా శర్దధ్పుచుచ్కొనినను దాని విసాత్రమైన మషుట్ పోదాయెను, మషుట్తోకూడ 

దానిని అగిన్లో వేయుము, 

యెహెజేక్లు 24:6; నహూము 3:1; హబకూక్కు 2:12; లూకా 13:34; లూకా 13:35; పర్కటన 

14:20; పర్కటన 16:6; పర్కటన 16:19; యెహెజేక్లు 22:19-22; యెహెజేక్లు 22:31; 
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యెషయా 30:33; యెషయా 31:9; 2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8; 2 పేతురు 3:7-12; యూదా 

1:7; పర్కటన 21:8; యెహెజేక్లు 10:2; యెహెజేక్లు 22:2; యెహెజేక్లు 24:5;  

వచనము 13 

నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను పూనుకొనినను నీవు 

శుభర్పడకపోతివి, నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు శుభర్పడకయుందువు. 

యిరిమ్యా 17:3; యిరిమ్యా 20:5; విలాపవాకయ్ములు 1:10; విలాపవాకయ్ములు 2:16; 2 రాజులు 

21:13; యెహెజేక్లు 24:5;  

వచనము 14 

యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్ యునాన్ను, అది జరుగును, నేనే నెరవేరెచ్దను నేను వెనుకతీయను, 

కనికరింపను, సంతాపపడను, నీ పర్వరత్ననుబటిట్యు నీ కిర్యలనుబటిట్యు నీకు శిక్ష విధింపబడును, 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 21:10; యిరిమ్యా 32:29; యిరిమ్యా 37:10; యిరిమ్యా 38:18; యిరిమ్యా 39:8; 

యిరిమ్యా 52:13; యెహెజేక్లు 20:38; యెహెజేక్లు 22:15-23; యెహెజేక్లు 23:26; 

యెహెజేక్లు 23:27; యెహెజేక్లు 23:47; యెహెజేక్లు 23:48; యెహెజేక్లు 36:25; యెషయా 

1:25; యెషయా 4:4; యెషయా 27:9; మీకా 5:11-14; జెకరాయ్ 13:1; జెకరాయ్ 13:2; జెకరాయ్ 

13:8; జెకరాయ్ 13:9; మలాకీ 4:1; మతత్యి 3:12; 1 కొరిందీయులకు 3:12; 1 కొరిందీయులకు 

3:13; 2 రాజులు 21:13; యెషయా 24:1; యెషయా 64:7; యెహెజేక్లు 24:6; యెహెజేక్లు 

24:13; పర్కటన 17:4;  

వచనము 15 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెషయా 47:13; యెషయా 57:9; యెషయా 57:10; యిరిమ్యా 2:13; యిరిమ్యా 9:5; 

యిరిమ్యా 10:14; యిరిమ్యా 10:15; యిరిమ్యా 51:58; హోషేయ 12:1; హబకూక్కు 2:13; 

హబకూక్కు 2:18; హబకూక్కు 2:19; యెహెజేక్లు 24:6; యెహెజేక్లు 24:13; ఆదికాండము 
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6:5-7; ఆదికాండము 8:21; యెషయా 1:5; యిరిమ్యా 5:3; యిరిమ్యా 44:16; యిరిమ్యా 

44:17; దానియేలు 9:13; దానియేలు 9:14; విలాపవాకయ్ములు 1:9;  

వచనము 16 

నరపుతుర్డా, నీ కనున్ల కింపైన దానిని నీయొదద్నుండి ఒకక్దెబబ్తో తీసివేయబోవుచునాన్ను, నీవు 

అంగలారచ్వదుద్ ఏడువవదుద్ కనీన్రు విడువవదుద్. 

యెహెజేక్లు 24:11; యెహెజేక్లు 23:36-48; 2 కొరిందీయులకు 7:1; యెహెజేక్లు 22:24; 2 

దినవృతాత్ంతములు 36:14-16; యెషయా 5:4-6; యెషయా 9:13-17; యిరిమ్యా 6:28-30; 

యిరిమ్యా 25:3-7; యిరిమ్యా 31:18; హోషేయ 7:1; హోషేయ 7:9-16; ఆమోసు 4:6-12; 

జెఫనాయ్ 3:2; జెఫనాయ్ 3:7; మతత్యి 23:37; మతత్యి 23:38; లూకా 13:7-9; పర్కటన 22:11; 

యెహెజేక్లు 5:13; యెహెజేక్లు 8:18; యెహెజేక్లు 16:42; రోమీయులకు 2:8; రోమీయులకు 

2:9; లేవీయకాండము 13:55; లేవీయకాండము 14:43; లేవీయకాండము 26:23; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18; 1 సమూయేలు 3:14; ఎజార్ 9:13; యోబు 20:11; సామెతలు 

15:10; సామెతలు 15:32; యెషయా 1:5; యెషయా 10:3; యెషయా 22:14; యెషయా 

27:9; యిరిమ్యా 2:30; యిరిమ్యా 4:4; యిరిమ్యా 5:3; యిరిమ్యా 6:29; యిరిమ్యా 13:27; 

యిరిమ్యా 44:6; విలాపవాకయ్ములు 1:9; విలాపవాకయ్ములు 3:42; యెహెజేక్లు 16:36; 

యెహెజేక్లు 22:9; యెహెజేక్లు 22:20; యెహెజేక్లు 24:12; ఆమోసు 4:11; మతత్యి 20:26; 

పర్కటన 16:9; పర్కటన 17:4;  

వచనము 17 

మృతులకై విలాపము చేయక నిశశ్బద్ముగా నిటూ ట్రుప్ విడువుము, నీ శిరోభూషణములు ధరించుకొని 

పాదరక్షలు తొడుగుకొనవలెను, నీ పెదవులు మూసికొనవదుద్ జనుల ఆహారము భుజింపవదుద్ 

సంఖాయ్కాండము 23:19; 1 సమూయేలు 15:29; కీరత్నలు 33:9; యెషయా 55:11; యిరిమ్యా 

23:20; మతత్యి 24:35; యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 7:4; యెహెజేక్లు 7:9; యెహెజేక్లు 

8:18; యెహెజేక్లు 9:10; యిరిమ్యా 13:14; యెహెజేక్లు 16:43; యెహెజేక్లు 18:30; 
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యెహెజేక్లు 22:31; యెహెజేక్లు 23:24; యెహెజేక్లు 23:29; యెషయా 3:11; యిరిమ్యా 

4:18; మతత్యి 16:27; రోమీయులకు 2:5; రోమీయులకు 2:6; లేవీయకాండము 26:23; 

సంఖాయ్కాండము 11:23; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20; 2 రాజులు 25:21; ఎజార్ 9:13; 

సామెతలు 15:10; సామెతలు 15:32; యెషయా 10:3; యెషయా 30:14; యిరిమ్యా 1:16; 

యిరిమ్యా 4:28; యెహెజేక్లు 9:5; యెహెజేక్లు 17:24; యెహెజేక్లు 22:14; యెహెజేక్లు 

36:36; జెకరాయ్ 8:14;  

వచనము 18 

ఉదయమందు జనులకు నేను పర్కటించితిని, సాయంతనమున నా భారయ్ చనిపోగా ఆయన నా 

కాజాఞ్పించినటుల్ మరునాటి ఉదయమున నేను చేసితిని.  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 19 

నీవు చేసినవాటివలన మేము తెలిసికొనవలసిన సంగతి నీవు మాతో చెపప్వా అని జనులు ననన్డుగగా 

యెహెజేక్లు 24:18; యెహెజేక్లు 24:21; యెహెజేక్లు 24:25; సామెతలు 5:19; పరమగీతము 

7:10; యోబు 36:18; యెహెజేక్లు 24:21-24; లేవీయకాండము 10:2; లేవీయకాండము 10:3; 

యిరిమ్యా 22:10; యిరిమ్యా 22:18; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13; యిరిమ్యా 9:1; యిరిమ్యా 

9:18; యిరిమ్యా 13:17; విలాపవాకయ్ములు 2:18; ఆదికాండము 3:6; ఆదికాండము 23:2; 

లేవీయకాండము 10:6; లేవీయకాండము 21:4; సంఖాయ్కాండము 6:6; 2 రాజులు 4:20; 2 

దినవృతాత్ంతములు 13:20; యిరిమ్యా 16:5; యెహెజేక్లు 7:11; యెహెజేక్లు 24:22; 

దానియేలు 9:23; దానియేలు 11:37; లూకా 8:42;  

వచనము 20 

నేను వారితో ఇటల్ంటిని యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 37:7; కీరత్నలు 39:9; కీరత్నలు 46:10; ఆమోసు 8:3; హబకూక్కు 2:20; యిరిమ్యా 

16:4-7; యెహెజేక్లు 24:23; లేవీయకాండము 10:6; లేవీయకాండము 21:10; 2 సమూయేలు 
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15:30; యెహెజేక్లు 24:22; లేవీయకాండము 13:45; మీకా 3:7; యెహెజేక్లు 24:22; 

హోషేయ 9:4; యిరిమ్యా 16:7; నిరగ్మకాండము 33:4; లేవీయకాండము 21:4; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:14; 2 సమూయేలు 3:35; 2 రాజులు 9:30; యెషయా 20:2;  

వచనము 21 

ఇశార్యేలీయులకు నీవీలాగున పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీకు 

అతిశయాసప్దముగాను, మీ కనున్లకు ముచచ్టగాను, మీ మనసుస్నకు ఇషట్ముగాను ఉనన్ నా 

పరిశుదధ్ సథ్లమును నేను చెరపబోవుచునాన్ను, మీరు వెనుక విడిచిన మీ కుమారులును కుమారెత్లును 

అకక్డనే ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 7:29; 1 కొరిందీయులకు 7:30; యెహెజేక్లు 12:7; యెహెజేక్లు 24:16;  

వచనము 22 

అపుప్డు నేను చేసినటుల్ మీరును చేయుదురు, మీ పెదవులు మూసికొనకయుందురు, జనుల 

ఆహారమును మీరు భుజింపకయుందురు. 

యెహెజేక్లు 12:9; యెహెజేక్లు 17:12; యెహెజేక్లు 20:49; యెహెజేక్లు 21:7; యెహెజేక్లు 

37:18; మలాకీ 3:7; మలాకీ 3:8; మలాకీ 3:13; యిరిమ్యా 13:12; యోహాను 13:12; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11;  

వచనము 23 

మీ శిరోభూషణములను తలలమీదనుండి తీయకయు, మీ పాదరక్షలను పాదములనుండి తీయకయు, 

అంగలారచ్కయు, ఏడవ్కయు నుందురు, ఒకని నొకరుచూచి నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మీరు చేసిన 

దోషములనుబటిట్ మీరు కీష్ణించిపోవుదురు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 24 

యెహెజేక్లు మీకు సూచనగా ఉండును, అతడు చేసినదంతటి పర్కారము మీరును చేయుదురు, ఇది 

సంభవించునపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 
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యెహెజేక్లు 7:20-22; యెహెజేక్లు 9:7; కీరత్నలు 74:7; కీరత్నలు 79:1; యెషయా 65:11; 

యిరిమ్యా 7:14; విలాపవాకయ్ములు 1:10; విలాపవాకయ్ములు 2:6; విలాపవాకయ్ములు 2:7; 

దానియేలు 11:31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14; కీరత్నలు 96:6; 

కీరత్నలు 105:4; కీరత్నలు 132:8; యెహెజేక్లు 24:16; కీరత్నలు 27:4; కీరత్నలు 84:1; 

యెహెజేక్లు 23:25; యెహెజేక్లు 23:47; యిరిమ్యా 6:11; యిరిమ్యా 9:21; యిరిమ్యా 16:3; 

యిరిమ్యా 16:4; ఆదికాండము 3:6; లేవీయకాండము 26:31; 1 రాజులు 9:7; యెషయా 47:6; 

యెషయా 64:11; యిరిమ్యా 12:7; యిరిమ్యా 14:21; యిరిమ్యా 15:7; యిరిమ్యా 25:27; 

యిరిమ్యా 51:51; యిరిమ్యా 52:13; విలాపవాకయ్ములు 1:6; విలాపవాకయ్ములు 2:1; 

యెహెజేక్లు 16:40; యెహెజేక్లు 24:25; యెహెజేక్లు 33:28; హోషేయ 9:16; ఆమోసు 6:8; 

ఆమోసు 6:10; జెఫనాయ్ 3:11; హగగ్యి 1:4; జెకరాయ్ 11:3; జెకరాయ్ 11:10; మతత్యి 12:5;  

వచనము 25 

నరపుతుర్డా, వారి ఆశర్యమును అతిశయాసప్దమును వారికి కనున్ల కింపైనదానిని వారు 

ఇచఛ్యించు దానిని, వారి కుమారులను కుమారెత్లను నేను తీసివేయు దినమునందు నీకు 

సమాచారము తెలియజేయుటకై తపిప్ంచుకొని వచిచ్న యొకడు నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 24:16; యెహెజేక్లు 24:17; యోబు 27:15; కీరత్నలు 78:64; యిరిమ్యా 16:4-7; 

యిరిమ్యా 47:3; ఆమోసు 6:9; ఆమోసు 6:10; లేవీయకాండము 13:45; 2 సమూయేలు 3:35; 

యెషయా 30:20; దానియేలు 11:31; హోషేయ 9:4; మీకా 3:7;  

వచనము 26 

ఆ దినముననే నీవికను మౌనముగా ఉండక, తపిప్ంచుకొని వచిచ్న వానితో సప్షట్ముగా 

మాటలాడుదువు;  

యెహెజేక్లు 4:17; యెహెజేక్లు 33:10; లేవీయకాండము 26:39; యెషయా 59:11; 

నిరగ్మకాండము 33:4; 2 సమూయేలు 15:30; కీరత్నలు 78:64; యెషయా 20:2; యెషయా 

30:20; విలాపవాకయ్ములు 4:9; యెహెజేక్లు 24:17;  
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వచనము 27 

నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ నీవు ఈ రీతిని వారికి సూచనగా ఉందువు. 

యెహెజేక్లు 4:3; యెహెజేక్లు 12:6; యెహెజేక్లు 12:11; యెషయా 8:18; యెషయా 20:3; 

హోషేయ 1:2-9; హోషేయ 3:1-4; లూకా 11:29; లూకా 11:30; 1 సమూయేలు 10:2-7; 

యిరిమ్యా 17:15; లూకా 21:13; యోహాను 13:19; యోహాను 14:29; యోహాను 16:4; 

యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 7:9; యెహెజేక్లు 7:27; యెహెజేక్లు 17:24; యెహెజేక్లు 25:5; 

యెహెజేక్లు 25:7; యెహెజేక్లు 25:11; యెహెజేక్లు 25:14; యెహెజేక్లు 25:17; యిరిమ్యా 

16:21; యెహెజేక్లు 20:42; యెహెజేక్లు 20:44; యెహెజేక్లు 24:27; జెకరాయ్ 3:8; యోహాను 

13:12;  
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 24:21; కీరత్నలు 48:2; కీరత్నలు 50:2; కీరత్నలు 122:1-9; యిరిమ్యా 7:4; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32; యిరిమ్యా 11:22; యిరిమ్యా 52:10; ఆదికాండము 3:6; 1 

దినవృతాత్ంతములు 16:29; యెషయా 64:11; యిరిమ్యా 15:7; విలాపవాకయ్ములు 1:6; 

విలాపవాకయ్ములు 2:4; యెహెజేక్లు 24:16; లూకా 8:42;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, అమోమ్నీయుల తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొని వారినిగూరిచ్ యీ మాట పర్వచింపుము. 

యెహెజేక్లు 33:21; యెహెజేక్లు 33:22; 1 సమూయేలు 4:12-18; యోబు 1:15-19; 

నెహెమాయ్ 1:2;  

వచనము 3 

అమోమ్నీయులారా, పర్భువైన యెహోవా మాట ఆలకించుడి. పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

నా పరిశుదధ్సథ్లము అపవితర్పరచబడినపుప్డు, ఇశార్యేలీయుల దేశము పాడుచేయబడిన కాలమున 

యూదావారు చెరలోనికి పోయినపుప్డు, మీరు సంతోషమని చెపుప్కొనుచు వచిచ్తిరి గనుక  

యెహెజేక్లు 3:26; యెహెజేక్లు 3:27; యెహెజేక్లు 29:21; యెహెజేక్లు 33:22; 

నిరగ్మకాండము 6:11; నిరగ్మకాండము 6:12; కీరత్నలు 51:15; లూకా 21:15; ఎఫెసీయులకు 

6:19; యెహెజేక్లు 24:24; నెహెమాయ్ 1:2; యిరిమ్యా 16:21; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 

12:15; యెహెజేక్లు 33:21; దానియేలు 10:15; లూకా 1:20;  

వచనము 4 

నేను మిముమ్ను తూరుప్ననుండు మనుషుయ్లకు సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెదను, వారు తమ డేరాలను మీ 

దేశములోవేసి మీ మధయ్ కాపురముందురు, వారు మీ పంటలు తిందురు మీ పాలు తార్గుదురు.  
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నెహెమాయ్ 13:1; యిరిమ్యా 12:14; యిరిమ్యా 27:3; విలాపవాకయ్ములు 1:21; యెహెజేక్లు 

28:26; యెహెజేక్లు 32:29; యెహెజేక్లు 36:7; యోవేలు 3:19; హబకూక్కు 1:17; జెఫనాయ్ 

2:9;  

వచనము 5 

నేను రబాబ్ పటట్ణమును ఒంటెలసాలగా చేసెదను, అమోమ్నీయుల దేశమును గొఱఱ్ల దొడిడ్గా చేసెదను, 

అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 6:2; యెహెజేక్లు 20:46; యెహెజేక్లు 21:2; యెహెజేక్లు 35:2; యెహెజేక్లు 

21:28-32; ఆదికాండము 19:38; యిరిమ్యా 9:25; యిరిమ్యా 9:26; యిరిమ్యా 25:21; 

యిరిమ్యా 27:3; యిరిమ్యా 49:1-6; ఆమోసు 1:13-15; జెఫనాయ్ 2:8-11; యిరిమ్యా 40:11; 

యిరిమ్యా 40:14; యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 11:4; యెహెజేక్లు 25:10; యెహెజేక్లు 

26:2; యెహెజేక్లు 28:21; యెహెజేక్లు 29:2; యెహెజేక్లు 38:2; దానియేలు 11:17;  

వచనము 6 

మరియు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు చేతులు చరచుకొని కాళల్తో నేలతనిన్ 

ఇశార్యేలీయుల శర్మను చూచి మీ మనసుస్లోని తిరసాక్రము కొలది ఉలల్సించితిరి గనుక నేను 

యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్  

యెహెజేక్లు 25:6; యెహెజేక్లు 25:8; యెహెజేక్లు 26:2-21; యెహెజేక్లు 35:10-15; 

యెహెజేక్లు 36:2; కీరత్నలు 70:2; కీరత్నలు 70:3; సామెతలు 17:5; సామెతలు 24:17; 

సామెతలు 24:18; విలాపవాకయ్ములు 2:21; విలాపవాకయ్ములు 2:22; విలాపవాకయ్ములు 4:21; 

మీకా 7:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:7; నెహెమాయ్ 4:7; యెషయా 10:13; యిరిమ్యా 12:14; 

యిరిమ్యా 24:9; యిరిమ్యా 30:16; యిరిమ్యా 33:24; యిరిమ్యా 50:11; విలాపవాకయ్ములు 

1:21; విలాపవాకయ్ములు 2:16; యెహెజేక్లు 18:2; యెహెజేక్లు 22:16; జెఫనాయ్ 2:8; జెకరాయ్ 

1:15;  

వచనము 7 
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నేను మీకు విరోధినై, మిముమ్ను జనములకు దోపుడుసొముమ్గా అపప్గింతును, అనయ్జనులలో 

ఉండకుండ మిముమ్ను నిరూమ్లముచేతును, జనము కాకుండ మిముమ్ను నశింపజేతును 

సమూలధవ్ంసము చేతును. 

నాయ్యాధిపతులు 6:3; నాయ్యాధిపతులు 6:33; నాయ్యాధిపతులు 7:12; నాయ్యాధిపతులు 8:10; 

1 రాజులు 4:30; 2 సమూయేలు 12:26; ఆదికాండము 29:1; సంఖాయ్కాండము 23:7; యెషయా 

41:2; లేవీయకాండము 26:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 

28:51; నాయ్యాధిపతులు 6:3-6; యెషయా 1:7; యెషయా 32:8; యెషయా 32:9; యెషయా 

65:22; యిరిమ్యా 49:2; విలాపవాకయ్ములు 1:14; యెహెజేక్లు 25:10;  

వచనము 8 

మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇతర జనములనిన్టికిని యూదా వారికిని 

భేదమేమియని మోయాబీయులును శేయీరు పటట్ణపువారును అందురు గనుక 

యెహెజేక్లు 21:20; 2 సమూయేలు 12:26; యెషయా 17:2; యెషయా 32:14; జెఫనాయ్ 2:14; 

జెఫనాయ్ 2:15; యెహెజేక్లు 25:8; యెహెజేక్లు 24:24; యెహెజేక్లు 26:6; యెహెజేక్లు 30:8; 

యెహెజేక్లు 35:9; యెహెజేక్లు 38:23; కీరత్నలు 83:18; యెషయా 37:20; 1 

దినవృతాత్ంతములు 20:1; యెహెజేక్లు 23:49; యెహెజేక్లు 25:11; యెహెజేక్లు 25:17; 

ఆమోసు 1:14; జెఫనాయ్ 2:6;  

వచనము 9 

తూరుప్ననునన్ వారిని రపిప్ంచి, దేశమునకు భూషణముగానునన్ పొలిమేర పురములగు 

బేతేయ్షీమోతును బయలెమ్యోనును కిరయ్తాయిమును మోయాబీయుల సరిహదుద్లోగానునన్ 

పటట్ణములనిన్టిని, అమోమ్నీయులనందరిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా అపప్గింతును; 

యోబు 27:23; యోబు 34:37; యిరిమ్యా 48:27; విలాపవాకయ్ములు 2:15; నహూము 3:19; 

జెఫనాయ్ 2:15; యెహెజేక్లు 6:11; యెహెజేక్లు 25:15; యెహెజేక్లు 35:15; యెహెజేక్లు 36:5; 

నెహెమాయ్ 4:3; నెహెమాయ్ 4:4; సామెతలు 24:17; ఓబధాయ్ 1:12; జెఫనాయ్ 2:8; జెఫనాయ్ 2:10; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 30:7; నెహెమాయ్ 2:10; యిరిమ్యా 10:25; యిరిమ్యా 40:11; 

విలాపవాకయ్ములు 1:21; విలాపవాకయ్ములు 2:16; విలాపవాకయ్ములు 4:21; యెహెజేక్లు 23:32; 

యెహెజేక్లు 25:3; యెహెజేక్లు 26:2; మీకా 7:8; హబకూక్కు 1:15; జెకరాయ్ 2:8;  

వచనము 10 

జనములలో అమోమ్నీయులు ఇకను జాఞ్పకమునకు రారు. 

యెహెజేక్లు 25:13; యెహెజేక్లు 25:16; యెహెజేక్లు 14:9; యెహెజేక్లు 35:3; జెఫనాయ్ 1:4; 

యిరిమ్యా 49:2; ఆమోసు 1:14; యిరిమ్యా 15:6; విలాపవాకయ్ములు 1:14; యెహెజేక్లు 

24:24; యెహెజేక్లు 26:5; యెహెజేక్లు 26:6; యెహెజేక్లు 28:23; ఓబధాయ్ 1:12; జెకరాయ్ 

2:8;  

వచనము 11 

నేను యెహోవానై యునాన్నని మోయాబీయులు తెలిసికొనునటుల్ నేనీలాగున వారికి శిక్ష విధింతును. 

సంఖాయ్కాండము 24:17; కీరత్నలు 83:4-8; యెషయా 15:1; యెషయా 16:14; యెషయా 

25:10; యిరిమ్యా 25:21; యిరిమ్యా 48:1-47; ఆమోసు 2:1-3; జెఫనాయ్ 2:8-11; యెహెజేక్లు 

25:12-14; యెహెజేక్లు 35:1-15; దివ్తీయోపదేశకాండము 2:5; యెషయా 34:1-17; 

యెషయా 63:1-6; యిరిమ్యా 27:3; యిరిమ్యా 49:7-22; ఆమోసు 2:11; ఆమోసు 2:12; 

ఓబధాయ్ 1:1-9; యెషయా 10:9-11; యెషయా 36:18-20; ఆదికాండము 33:14; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:7; యిరిమ్యా 40:11; యిరిమ్యా 48:27; విలాపవాకయ్ములు 1:21; 

విలాపవాకయ్ములు 4:21; యెహెజేక్లు 25:3; యెహెజేక్లు 25:5; యెహెజేక్లు 35:2; యెహెజేక్లు 

36:5; యోవేలు 3:2;  

వచనము 12 

మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎదోమీయులు యూదావారిమీద 

పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు, తీరుచ్కొనుటలో వారు బహుగా దోషులైరి గనుక పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 
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యెహోషువ 13:20; సంఖాయ్కాండము 32:37; సంఖాయ్కాండము 32:38; యెహోషువ 13:17; 

యెహోషువ 13:19; యిరిమ్యా 48:23; సంఖాయ్కాండము 33:49; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:8; 

యిరిమ్యా 48:8; యిరిమ్యా 48:12; యిరిమ్యా 48:21; ఆమోసు 2:1;  

వచనము 13 

ఎదోముమీద నా చెయియ్చాపి, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి దానిలో నుండకుండ నేను సమసత్మును 

నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని పాడుచేయుదును, దదానువరకు 

జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 25:4; యెహెజేక్లు 25:2-7; యెహెజేక్లు 21:32; కీరత్నలు 83:3-6; యెషయా 

23:16; యిరిమ్యా 48:12; యెహెజేక్లు 26:2;  

వచనము 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 25:17; యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 5:10; యెహెజేక్లు 5:15; యెహెజేక్లు 

11:9; యెహెజేక్లు 16:41; యెహెజేక్లు 30:14; యెహెజేక్లు 30:19; యెహెజేక్లు 39:21; 

కీరత్నలు 9:16; కీరత్నలు 149:7; యూదా 1:15; యిరిమ్యా 9:25; యిరిమ్యా 9:26; యిరిమ్యా 

25:21; యిరిమ్యా 48:1-47; యెహెజేక్లు 25:5; యెహెజేక్లు 35:15; నిరగ్మకాండము 7:4; 

యెహెజేక్లు 12:15; యెహెజేక్లు 24:24; యెహెజేక్లు 26:6; యెహెజేక్లు 28:23; యెహెజేక్లు 

33:29;  

వచనము 15 

మరియు పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఫీలిషీత్యులు పగతీరుచ్కొనుచు నాశము 

చేయుచు, మానని కోర్ధముగలవారై తిరసాక్రము చేయుచు పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు గనుక 

Page  of 275 513



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

యెహెజేక్లు 25:8; యెహెజేక్లు 35:1-15; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:17; 2 దినవృతాత్ంతములు 

28:18; కీరత్నలు 137:7; యిరిమ్యా 49:7-22; ఆదికాండము 27:41; ఆదికాండము 27:42; 

ఆమోసు 1:11; ఆమోసు 1:12; ఓబధాయ్ 1:10-16; ఆదికాండము 25:23; ఆదికాండము 36:1; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:9; యెషయా 34:5; యిరిమ్యా 25:21; 

యిరిమ్యా 40:11; విలాపవాకయ్ములు 4:21; యెహెజేక్లు 25:15; యెహెజేక్లు 35:2; 

యెహెజేక్లు 35:5; యెహెజేక్లు 36:5; యోవేలు 3:4; జెకరాయ్ 1:15; జెకరాయ్ 2:8; రోమీయులకు 

12:19;  

వచనము 16 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఫిలిషీత్యులమీద నేను చెయియ్ చాపి కెరేతీయులను 

నిరూమ్లము చేసెదను. సముదర్ తీరమున నివసించు శేషమును నశింపజేసెదను. 

యెహెజేక్లు 25:7; యెహెజేక్లు 25:16; యెషయా 34:1-17; యెషయా 63:1-6; 

విలాపవాకయ్ములు 4:21; విలాపవాకయ్ములు 4:22; మలాకీ 1:3; మలాకీ 1:4; యెహెజేక్లు 14:8; 

యెహెజేక్లు 14:13; యెహెజేక్లు 14:17; యెహెజేక్లు 14:19-21; యెహెజేక్లు 29:8; 

ఆదికాండము 6:7; యిరిమ్యా 7:20; ఆదికాండము 36:11; యిరిమ్యా 49:7; యిరిమ్యా 49:20; 

ఓబధాయ్ 1:9; హబకూక్కు 3:3; యిరిమ్యా 25:23; యిరిమ్యా 49:8; ఆదికాండము 25:3; 

ఆదికాండము 36:15; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:32; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:45; యిరిమ్యా 

49:13; యిరిమ్యా 49:17; యెహెజేక్లు 35:9; ఓబధాయ్ 1:10;  

వచనము 17 

కోర్ధముతో వారిని శికిష్ంచి వారిమీద నా పగ పూరిత్గా తీరుచ్కొందును; నేను వారిమీద నా పగ 

తీరుచ్కొనగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

ఆదికాండము 27:29; యెషయా 11:14; యెషయా 63:1-6; యిరిమ్యా 49:2; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:35; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36; కీరత్నలు 58:10; కీరత్నలు 

58:11; నహూము 1:2-4; హెబీర్యులకు 10:30; హెబీర్యులకు 10:31; పర్కటన 6:16; 

Page  of 276 513



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

పర్కటన 6:17; యిరిమ్యా 16:21; యిరిమ్యా 49:13; యెహెజేక్లు 24:24; యెహెజేక్లు 25:17; 

యెహెజేక్లు 26:6; ఓబధాయ్ 1:10; మలాకీ 1:3; మలాకీ 1:4; రోమీయులకు 13:4;  
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వచనము 1 

మరియు పదకొండవ సంవతస్రము నెల మొదటిదినమున యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 25:6; యెహెజేక్లు 25:12; యెషయా 14:29-31; యిరిమ్యా 25:20; యిరిమ్యా 

47:1-7; యోవేలు 3:4-21; జెఫనాయ్ 2:4-7; ఆమోసు 1:6-8; జెకరాయ్ 9:5-8; 2 

దినవృతాత్ంతములు 28:18; కీరత్నలు 83:7; యెషయా 9:12; నాయ్యాధిపతులు 14:1; 

నాయ్యాధిపతులు 16:31; 1 సమూయేలు 4:1; 1 సమూయేలు 6:21; 1 సమూయేలు 13:1; 1 

సమూయేలు 14:52; 1 సమూయేలు 17:1-58; 1 సమూయేలు 21:1-15; 2 సమూయేలు 

8:1-18; 1 దినవృతాత్ంతములు 7:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:7; యెషయా 14:30; 

యిరిమ్యా 50:11; విలాపవాకయ్ములు 1:21; విలాపవాకయ్ములు 2:16; యెహెజేక్లు 35:5; 

యెహెజేక్లు 36:5; జెకరాయ్ 2:8; లూకా 6:28;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, యెరూషలేమునుగూరిచ్ ఆహా జనములకు దావ్రముగానునన్ పటట్ణము పడగొటట్బడెను, 

అది నావశమాయెను, అది పాడైపోయినందున నేను పరిపూరణ్ము నొందితిని అని తూరు చెపెప్ను 

గనుక 

యెహెజేక్లు 25:7; యెహెజేక్లు 25:13; 1 సమూయేలు 30:14; 2 సమూయేలు 15:18; జెఫనాయ్ 

2:4; జెఫనాయ్ 2:5-15; యిరిమ్యా 47:4; 2 సమూయేలు 8:18; యిరిమ్యా 47:5; యిరిమ్యా 

47:7; ఆమోసు 1:6; ఆమోసు 1:8; ఓబధాయ్ 1:19;  

వచనము 3 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్న దేమనగా తూరు పటట్ణమా, నేను నీకు విరోధినైతిని, సముదర్ము దాని 

తరంగములను పొంగజేయు రీతిగా నేను అనేకజనములను నీ మీదికి రపిప్ంచెదను. 
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యెహెజేక్లు 25:11; యెహెజేక్లు 5:15; యెహెజేక్లు 25:5; యెహెజేక్లు 25:11; యెహెజేక్లు 

25:14; యెహెజేక్లు 6:7; కీరత్నలు 9:16; నిరగ్మకాండము 7:5; యెహెజేక్లు 24:24; 

యెహెజేక్లు 26:6; యెహెజేక్లు 28:23; దానియేలు 4:17; హోషేయ 9:7;  

వచనము 4 

వారు వచిచ్ తూరుయొకక్ పార్కారములను కూలిచ్ దాని కోటలను పడగొటుట్దురు, నేను దానిమీదనునన్ 

మంటిని తుడిచివేయుదును, దానిని వటిట్బండగా చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 1:2; యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 20:1; యిరిమ్యా 39:2; యెహోషువ 19:29; 

యెషయా 23:1; యిరిమ్యా 25:22; యిరిమ్యా 47:4; యెహెజేక్లు 24:1; యెహెజేక్లు 29:1; 

యెహెజేక్లు 30:20; హోషేయ 9:13; ఆమోసు 1:9; జెకరాయ్ 9:2; మతత్యి 11:22; మారుక్ 3:8; 

లూకా 10:13;  

వచనము 5 

సముదర్ము దాని నావరించును, అది వలలు పరచుటకు చోటగును, నేనేమాట యిచిచ్తిని, ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ అది జనములకు దోపుడుసొమమ్గును. 

యెహెజేక్లు 27:1; యెహెజేక్లు 28:26; యెహోషువ 19:29; కీరత్నలు 83:7; యెషయా 

23:1-18; యిరిమ్యా 25:22; యిరిమ్యా 27:3; యిరిమ్యా 47:4; యోవేలు 3:4; ఆమోసు 1:9; 

ఆమోసు 1:10; జెకరాయ్ 9:2-4; యెహెజేక్లు 25:2; యెహెజేక్లు 25:3; యెహెజేక్లు 25:6; 

యెహెజేక్లు 36:2; కీరత్నలు 35:21; కీరత్నలు 40:15; కీరత్నలు 70:3; కీరత్నలు 83:2-4; 

విలాపవాకయ్ములు 1:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5-10; యెహెజేక్లు 25:10; యిరిమ్యా 49:1; 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:9; యోబు 39:25; యెషయా 10:13; యెషయా 14:29; యిరిమ్యా 

24:9; యిరిమ్యా 30:16; యిరిమ్యా 33:24; యిరిమ్యా 48:27; యిరిమ్యా 50:11; 

విలాపవాకయ్ములు 1:21; విలాపవాకయ్ములు 4:21; యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 23:32; 

యెహెజేక్లు 27:36; హబకూక్కు 1:15; జెకరాయ్ 1:15; జెకరాయ్ 2:8;  

వచనము 6 
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బయటి పొలములోనునన్ దాని కుమారెత్లు కతిత్పాలగుదురు, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని 

వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 26:3-6; యెషయా 23:15-17; కీరత్నలు 45:12; కీరత్నలు 72:10; యెషయా 

23:18; జెకరాయ్ 9:1-7; యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 28:22; యెహెజేక్లు 

38:3; యిరిమ్యా 21:13; యిరిమ్యా 50:31; నహూము 2:12; మీకా 4:11; జెకరాయ్ 14:2; 

యెహెజేక్లు 27:26; యెహెజేక్లు 27:32-34; కీరత్నలు 93:3; కీరత్నలు 93:4; కీరత్నలు 107:25; 

యెషయా 5:30; యిరిమ్యా 6:23; యిరిమ్యా 51:42; లూకా 21:25; 2 దినవృతాత్ంతములు 

28:9; యెషయా 23:4; యిరిమ్యా 48:27; యిరిమ్యా 50:11; యిరిమ్యా 51:55; 

విలాపవాకయ్ములు 2:13; యెహెజేక్లు 13:8; యెహెజేక్లు 26:7; యెహెజేక్లు 26:19; నహూము 

2:13;  

వచనము 7 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రారాజగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును నేను 

తూరుపటట్ణము మీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను, అతడు గుఱఱ్ములతోను రథములతోను రౌతులతోను 

గుంపులు గుంపులుగానునన్ సైనయ్ముతోను ఉతత్రదికుక్నుండివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 26:9; యెషయా 23:11; యిరిమ్యా 5:10; ఆమోసు 1:10; జెకరాయ్ 9:3; 

యెహెజేక్లు 26:12; లేవీయకాండము 14:41-45; యెహెజేక్లు 24:7; యెహెజేక్లు 24:8; 1 

రాజులు 14:10; విలాపవాకయ్ములు 2:13; యెహెజేక్లు 26:14; యెహెజేక్లు 27:32;  

వచనము 8 

బయటిపొలములోని నీ కుమారెత్లను ఖడగ్ముతో చంపి, నీ కెదురుగా బురుజులు కటిట్ంచి దిబబ్వేయించి 

నీ కెదురుగా డాలునెతుత్ను. 

యెహెజేక్లు 26:14; యెహెజేక్లు 26:19; యెహెజేక్లు 27:32; యెహెజేక్లు 47:10; యెహెజేక్లు 

25:7; యెహెజేక్లు 29:19; యెహెజేక్లు 26:12; యెహెజేక్లు 27:4;  

వచనము 9 

Page  of 281 513



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

మరియు అతడు నీ పార్కారములను పడగొటుట్టకై యంతర్ములు సంధించి గొడ డ్ండర్తో నీ కోటలను 

పడగొటుట్ను. 

యెహెజేక్లు 26:8; యెహెజేక్లు 16:46; యెహెజేక్లు 16:48; యిరిమ్యా 49:2; యెహెజేక్లు 

25:5; యెహెజేక్లు 25:7; యెహెజేక్లు 25:11; యెహెజేక్లు 25:14; యెహెజేక్లు 25:17; 

యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 12:15; యెహెజేక్లు 28:23;  

వచనము 10 

అతనికి గుఱఱ్ములు బహు విసాత్రముగా ఉనన్వి, అవి ధూళి యెగరగొటట్గా అది నినున్ కముమ్ను, 

బీటసందులుగల పటట్ణములోనికి సైనికులు చొరబడినటుల్ అతడు నీ కోటలలో పర్వేశించునపుప్డు 

రౌతుల యొకక్యు చకర్ములయొకక్యు రథములయొకక్యు ధవ్నిచేత నీ పార్కారములు కంపించును. 

యెహెజేక్లు 26:3; యెహెజేక్లు 28:7; యెహెజేక్లు 29:18-20; యెహెజేక్లు 30:10; 

యెహెజేక్లు 30:11; యెహెజేక్లు 32:11; యెహెజేక్లు 32:12; యిరిమ్యా 25:9; యిరిమ్యా 

25:22; యిరిమ్యా 27:3-6; యెహెజేక్లు 17:14; ఎజార్ 7:12; యెషయా 10:8; యిరిమ్యా 

52:32; దానియేలు 2:37; దానియేలు 2:47; హోషేయ 8:10; యెహెజేక్లు 26:10; యెహెజేక్లు 

26:11; యెహెజేక్లు 23:24; యిరిమ్యా 4:13; యిరిమ్యా 6:23; నహూము 2:3; నహూము 

2:4; నహూము 3:2; నహూము 3:3; 1 రాజులు 20:1; 2 రాజులు 25:1; యెషయా 23:13; 

యిరిమ్యా 4:7; యిరిమ్యా 6:1;  

వచనము 11 

అతడు తన గుఱఱ్ముల డెకక్లచేత నీ వీధులనిన్యు అణగదొర్కిక్ంచును, నీ జనులను ఖడగ్ముతో 

హతము చేయును, నీ పర్భావమునకు చిహన్ములైన సత్ంభములు నేలను కూలును. 

యెహెజేక్లు 21:22; 2 సమూయేలు 20:15; యిరిమ్యా 52:4; యిరిమ్యా 6:6; యిరిమ్యా 

32:24; యిరిమ్యా 33:4; యెహెజేక్లు 26:6;  

వచనము 12 
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వారు నీ ఐశవ్రయ్మును దోచుకొందురు, నీ వరత్కమును అపహరింతురు, నీ పార్కారములను 

పడగొటుట్దురు, నీ విలాస మందిరములను పాడుచేయుదురు, నీ రాళల్ను నీ కలపను నీ మంటిని 

నీళల్లో ముంచివేయుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:15; యెహెజేక్లు 26:4;  

వచనము 13 

ఇటుల్ నేను నీ సంగీతనాదమును మానిప్ంచెదను, నీ సితారానాద మికను వినబడదు, 

యెహెజేక్లు 26:7; యిరిమ్యా 47:3; యెహెజేక్లు 26:15; యెహెజేక్లు 27:28; నహూము 2:3; 

నహూము 2:4; యెహోషువ 6:5; యెహోషువ 6:20; యెషయా 23:11; యెహెజేక్లు 23:24; 

యెహెజేక్లు 31:16;  

వచనము 14 

నినున్ వటిట్బండగా చేయుదును, వలలు పరచుకొనుటకు చోటగుదువు నీవికను కటట్బడక యుందువు. 

నేనే మాట యిచిచ్యునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెషయా 5:28; యిరిమ్యా 51:27; హబకూక్కు 1:8; యెషయా 26:5; యిరిమ్యా 9:7; 

యిరిమ్యా 47:3; యెహెజేక్లు 26:7;  

వచనము 15 

తూరునుగూరిచ్ పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కూలునపుప్డు కలుగు ధవ్నియు, 

హతులగుచునన్వారి కేకలును, నీలో జరుగు గొపప్వధయు దీవ్పములు విని కంపించును. 

యెహెజేక్లు 26:5; మతత్యి 6:19; మతత్యి 6:20; యెహెజేక్లు 27:3-36; యెషయా 23:8; 

యెషయా 23:11; యెషయా 23:17; యెషయా 23:18; జెకరాయ్ 9:3; జెకరాయ్ 9:4; పర్కటన 

18:11-13; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:27; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:10; యెషయా 32:12; 

యిరిమ్యా 25:34; దానియేలు 11:8; హోషేయ 13:15; ఆమోసు 5:11; నహూము 2:9; జెకరాయ్ 

7:14; యిరిమ్యా 9:7; యెహెజేక్లు 26:4; యెహెజేక్లు 26:14; యెహెజేక్లు 27:27; 

యెహెజేక్లు 27:34; దానియేలు 9:23; ఆమోసు 1:10;  
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వచనము 16 

సముదర్పు అధిపతులందరును తమ సింహాసనములమీదనుండి దిగి, తమ చొకాక్యిలను విచితర్మైన 

వసత్రములను తీసివేసి, దిగులుపడిన వారై నేలను కూరుచ్ండి గడగడ వణకుచు నినున్ చూచి 

విసమ్యపడుదురు.  

యెహెజేక్లు 28:13; యెషయా 14:11; యెషయా 22:2; యెషయా 23:7; యెషయా 23:16; 

యెషయా 24:8; యెషయా 24:9; యిరిమ్యా 7:34; యిరిమ్యా 16:9; యిరిమ్యా 25:10; 

హోషేయ 2:11; ఆమోసు 6:4-7; యాకోబు 5:1-5; పర్కటన 18:22; పర్కటన 18:23; కీరత్నలు 

137:2; యెషయా 23:12; విలాపవాకయ్ములు 5:14; యెహెజేక్లు 20:42;  

వచనము 17 

వారు నినున్గూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ ఈలాగున అందురు సముదర్ నివాసమైనదానా, 

ఖాయ్తినొందిన పటణ్ణమా, నీవెటుల్ నాశనమైతివి? సముదర్ పర్యాణము చేయుటవలన దానికిని దాని 

నివాసులకును బలము కలిగెను, సముదర్వాసులందరిని భీతిలల్చేసినది ఇదే. 

యెహెజేక్లు 26:4; యెహెజేక్లు 26:5; యెహెజేక్లు 26:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 13:16; 

యోబు 12:14; మలాకీ 1:4; యెహెజేక్లు 5:13; యెహెజేక్లు 5:15; యెహెజేక్లు 5:17; 

యెహెజేక్లు 17:21-24; యెహెజేక్లు 21:32; యెహెజేక్లు 22:14; యెహెజేక్లు 30:12; 

సంఖాయ్కాండము 23:19; యోబు 40:8; యెషయా 14:27; మతత్యి 24:35; యెషయా 23:12; 

యెహెజేక్లు 26:21; యెహెజేక్లు 27:27; యెహెజేక్లు 27:36; యెహెజేక్లు 28:19;  

వచనము 18 

ఇపుప్డు నీవు కూలినందున దీవ్పములు కంపించుచునన్వి, నీవు వెళి ల్పోవుట చూచి సముదర్దీవ్పములు 

కదలుచునన్వి. 

యెహెజేక్లు 26:18; యెహెజేక్లు 27:28; యెహెజేక్లు 27:35; యెహెజేక్లు 31:16; యెహెజేక్లు 

32:10; యెషయా 2:19; యిరిమ్యా 49:21; హెబీర్యులకు 12:26; హెబీర్యులకు 12:27; 
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యెషయా 23:5; యెషయా 23:11; యెషయా 41:5; యెహెజేక్లు 26:10; యెహెజేక్లు 26:21; 

యెహెజేక్లు 30:24; హగగ్యి 2:21; జెకరాయ్ 9:5;  

వచనము 19 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నివాసులులేని పటట్ణములవలెనే నేను నినున్ 

పాడుచేయునపుప్డు మహా సముదర్ము నినున్ ముంచునటుల్గా నీ మీదికి నేను అగాధజలములను 

రపిప్ంచెదను, పురాతన కాలమందు పాతాళములోనికి దిగిపోయినవారియొదద్ నీవుండునటుల్ నేను 

నినున్ పడవేసి, నీవు జనములేని దానవగుటకై పురాతనకాలములో పాడైన జనులయొదద్ భూమి 

కిర్ందనునన్ సథ్లములలో నీకు నివాసము నిరణ్యింతును, పాతాళములోనికి దిగిపోవువారితో కూడ 

నినున్ నివసింపజేసెదను.  

యెహెజేక్లు 27:29-36; యెహెజేక్లు 32:21-32; యెషయా 14:9-13; యెషయా 23:1-8; 

పర్కటన 18:11-19; నిరగ్మకాండము 33:4; నిరగ్మకాండము 33:5; యోబు 2:12; యోనా 3:6; 

యెహెజేక్లు 7:8; యోబు 8:22; కీరత్నలు 35:26; కీరత్నలు 109:18; కీరత్నలు 109:29; కీరత్నలు 

132:18; 1 పేతురు 5:5; యోబు 2:13; యెషయా 3:26; యెషయా 47:1; యెషయా 52:2; 

విలాపవాకయ్ములు 2:10; యెహెజేక్లు 32:10; నిరగ్మకాండము 15:15; దానియేలు 5:6; 

హోషేయ 11:10; పర్కటన 18:15; యెహెజేక్లు 27:35; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:9; యెషయా 

41:5; యిరిమ్యా 48:39; విలాపవాకయ్ములు 1:1; యెహెజేక్లు 26:21; యెహెజేక్లు 30:9; 

పర్కటన 18:9;  

వచనము 20 

మరియు సజీవులు నివసించు భూమిమీద నేను మహాఘనకారయ్ము కలుగజేతును; 

యెహెజేక్లు 19:1; యెహెజేక్లు 19:14; యెహెజేక్లు 27:2; యెహెజేక్లు 27:32; యెహెజేక్లు 

28:12-19; యెహెజేక్లు 32:2; యెహెజేక్లు 32:16; యిరిమ్యా 6:26; యిరిమ్యా 7:29; 

యిరిమ్యా 9:20; మీకా 2:4; 2 సమూయేలు 1:19; 2 సమూయేలు 1:25-27; యెషయా 14:12; 

విలాపవాకయ్ములు 1:1; యోవేలు 1:18; ఓబధాయ్ 1:5; జెఫనాయ్ 2:15; పర్కటన 18:9; పర్కటన 
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18:10; పర్కటన 18:16-19; యెహెజేక్లు 27:3-36; యెహెజేక్లు 28:2-10; యెహోషువ 

19:29; యెషయా 23:4; యెషయా 23:8; యిరిమ్యా 20:4; యెహెజేక్లు 27:30; యెహెజేక్లు 

32:23; ఆమోసు 5:1; జెకరాయ్ 9:4; పర్కటన 18:11;  

వచనము 21 

నినున్ భీతికి కారణముగా జేతును, నీవు లేకపోవుదువు, ఎంత వెదకినను నీవెనన్టికిని 

కనబడకయుందువు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 26:15; యెహెజేక్లు 27:28-30; యెషయా 23:5-7; యెషయా 23:10-12; 

యిరిమ్యా 50:46;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 27	
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 26:3; యెషయా 8:7; యెషయా 8:8; దానియేలు 9:26; దానియేలు 11:40; పర్కటన 

17:15; ఆదికాండము 7:11; యెహెజేక్లు 26:5; యెహెజేక్లు 27:26; యెహెజేక్లు 27:34;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, తూరు పటట్ణముగూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ దానికీలాగు పర్కటన చేయుము 

యెహెజేక్లు 32:18-32; యెహెజేక్లు 34:1-31; సంఖాయ్కాండము 16:30; సంఖాయ్కాండము 

16:33; కీరత్నలు 28:1; యెషయా 14:11-19; లూకా 10:15; యోబు 30:3-6; కీరత్నలు 

88:3-6; యెషయా 59:10; విలాపవాకయ్ములు 3:6; యెహెజేక్లు 28:25; యెహెజేక్లు 28:26; 

యెహెజేక్లు 39:7; యెహెజేక్లు 39:25-29; యెషయా 4:5; జెకరాయ్ 2:8; యెహెజేక్లు 32:23; 

యెహెజేక్లు 32:26; యెహెజేక్లు 32:27; యెహెజేక్లు 32:32; కీరత్నలు 27:13; యోబు 3:14; 

కీరత్నలు 85:9; కీరత్నలు 88:4; యెహెజేక్లు 32:24;  

వచనము 3 

సముదర్పు రేవులమీద నివసించుదానా, అనేక దీవ్పములకు పర్యాణముచేయు వరత్కజనమా, పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరు పటట్ణమా నేను సంపూరణ్ సౌందరయ్ము కలదాననని 

నీవనుకొనుచునాన్వే; 

యెహెజేక్లు 26:15; యెహెజేక్లు 26:16; యెహెజేక్లు 27:36; యెహెజేక్లు 28:19; యెహెజేక్లు 

26:14; కీరత్నలు 37:36; యిరిమ్యా 51:64; పర్కటన 18:21; యెహెజేక్లు 27:27; దానియేలు 

11:19; జెఫనాయ్ 2:9;  

వచనము 4 

నీ సరిహదుద్లు సముదర్ములమధయ్ ఏరప్డెను, నీ శిలప్కారులు నినున్ సంపూరణ్ సౌందరయ్ము గలదానిగా 

చేసియునాన్రు. 

కీరత్నలు 87:4; యిరిమ్యా 25:22; యెహెజేక్లు 26:2;  
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వచనము 5 

నీ ఓడలను శెనీరు దేశపు సరళవృక్షపు మార్నుతో కటుట్దురు, లెబానోను దేవదారు మార్ను తెపిప్ంచి నీ 

ఓడకొయయ్లు చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:32; యెహెజేక్లు 19:1; యెహెజేక్లు 26:17; యెహెజేక్లు 28:12; యెహెజేక్లు 

32:2; యిరిమ్యా 7:20; యిరిమ్యా 9:10; యిరిమ్యా 9:17-20; ఆమోసు 5:1; ఆమోసు 5:16;  

వచనము 6 

బాషానుయొకక్ సింధూరమార్నుచేత నీ కోలలు చేయుదురు, కితీత్యుల దీవ్పములనుండి వచిచ్న 

గుంజుమార్నునకు దంతపు చెకక్డపుపని పొదిగి నీకు పీటలు చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:4; యెహెజేక్లు 27:25; యెహెజేక్లు 26:17; యెహెజేక్లు 28:2; యెహెజేక్లు 

28:3; యెషయా 23:2; యెహెజేక్లు 27:12-36; యెషయా 23:3; యెషయా 23:8; యెషయా 

23:11; పర్కటన 18:3; పర్కటన 18:11-15; యెహెజేక్లు 27:4; యెహెజేక్లు 27:10; 

యెహెజేక్లు 27:11; యెహెజేక్లు 28:12-17; కీరత్నలు 50:2; యెషయా 23:9; సామెతలు 

31:14; యెషయా 14:13; యెహెజేక్లు 26:12; యెహెజేక్లు 27:33; యెహెజేక్లు 28:15; 

యెహెజేక్లు 32:19;  

వచనము 7 

నీకు జెండాగా ఉండుటకై నీ తెరచాపలు ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న విచితర్పు పనిగల అవిసెనారబటట్తో 

చేయబడును; ఎలీషా దీవ్పములనుండి వచిచ్న నీలధూమర్ వరణ్ములు గల బటట్ నీవు చాందినిగా 

కపుప్కొందువు 

యెహెజేక్లు 26:5; యెషయా 23:2; యెహెజేక్లు 27:3; యెహెజేక్లు 27:11; యెహెజేక్లు 

27:25; యెహెజేక్లు 28:2; యెహెజేక్లు 28:12; యెహెజేక్లు 28:15; యెహెజేక్లు 32:19;  

వచనము 8 

తూరుపటట్ణమా, సీదోను నివాసులును అరవ్దు నివాసులును నీకు ఓడ కళాసులుగా ఉనాన్రు, నీ 

సవ్జనులకు చేరిన పర్జాఞ్వంతులు నీకు ఓడ నాయకులుగా ఉనాన్రు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:9; పరమగీతము 4:8; 1 రాజులు 5:1; 1 రాజులు 5:6; కీరత్నలు 

29:5; కీరత్నలు 92:12; కీరత్నలు 104:16; యెషయా 14:8; పర్కటన 18:12;  

వచనము 9 

గెబలు పనివారిలో పనితెలిసిన పెదద్లు నీ ఓడలను బాగుచేయువారుగా నునాన్రు, సముదర్మందు నీ 

సరకులు కొనుటకై సముదర్ పర్యాణముచేయు నావికుల యోడలనిన్యు నీ రేవులలో ఉనన్వి. 

యెషయా 2:13; జెకరాయ్ 11:2; ఆదికాండము 10:4; సంఖాయ్కాండము 24:24; యిరిమ్యా 2:10; 

ఆదికాండము 25:3; సంఖాయ్కాండము 21:33; 1 రాజులు 10:18; 1 రాజులు 22:39; 1 

దినవృతాత్ంతములు 1:7; కీరత్నలు 37:31; యెషయా 11:11; యెషయా 23:1; యెషయా 23:12; 

యెషయా 23:17; దానియేలు 11:18; దానియేలు 11:30;  

వచనము 10 

పారసీక దేశపువారును లూదువారును పూతువారును నీ సైనయ్ములలో చేరి నీకు సిపాయిలుగా 

ఉనాన్రు, వారు నీ డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజసుస్ కలిగెను. 

1 రాజులు 10:28; సామెతలు 7:16; యెషయా 19:9; నిరగ్మకాండము 25:4; యిరిమ్యా 10:9; 

ఆదికాండము 10:4; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:7; ఆదికాండము 10:2; ఆదికాండము 41:42; 

నాయ్యాధిపతులు 8:26; యెహెజేక్లు 27:27; లూకా 16:19;  

వచనము 11 

అరవ్దు వారు నీ సైనయ్ములో చేరి చుటుట్ నీ పార్కారములకు డాళుల్ తగిలించి చుటుట్ నీ పార్కారములమీద 

కావలి కాచి నీ సౌందరయ్మును సంపూరణ్ పరచెదరు. 

ఆదికాండము 10:15; ఆదికాండము 49:13; యెహోషువ 11:8; యెహెజేక్లు 27:11; 

ఆదికాండము 10:18; యెషయా 10:9; యిరిమ్యా 49:23; యెహెజేక్లు 27:28; 1 రాజులు 5:6; 

1 రాజులు 9:27; 2 దినవృతాత్ంతములు 2:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 2:14; యెషయా 23:2; 

యెహెజేక్లు 28:21;  

వచనము 12 
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నానా విధమైన సరకులు నీలో విసాత్రముగా నునన్ందున తరీష్షువారు నీతో వరత్కము చేయుచు, 

వెండియు ఇనుమును తగరమును సీసమును ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

యెహోషువ 13:5; 1 రాజులు 5:18; కీరత్నలు 83:7; యెహెజేక్లు 27:27;  

వచనము 13 

గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము చేయుచు, నరులను ఇతత్డి 

వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 

యెహెజేక్లు 38:5; దానియేలు 5:28; యెహెజేక్లు 30:5; ఆదికాండము 10:6; ఆదికాండము 

10:13; ఆదికాండము 10:22; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:8; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:11; 1 

దినవృతాత్ంతములు 1:17; యెషయా 66:19; యిరిమ్యా 46:9; నహూము 3:9; యెహెజేక్లు 

27:11; పరమగీతము 4:4; ఆదికాండము 48:19; యిరిమ్యా 46:21; యెహెజేక్లు 27:3;  

వచనము 14 

తోగరామ్వారు గుఱఱ్ములను యుదాధ్శవ్ములను కంచరగాడిదలను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు; 

యెహెజేక్లు 27:8; యెహెజేక్లు 27:3; యెహెజేక్లు 27:4; యిరిమ్యా 46:21; యెహెజేక్లు 

27:10;  

వచనము 15 

దదానువారును నీతో వరత్క వాయ్పారము చేయుదురు, చాల దీవ్పముల వరత్కములు నీ 

వశముననునన్వి; వరత్కులు దంతమును కోవిదారు మార్నును ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు.  

యెహెజేక్లు 38:13; ఆదికాండము 10:4; 1 రాజులు 10:22; 1 రాజులు 22:48; 2 

దినవృతాత్ంతములు 20:36; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:37; కీరత్నలు 72:10; యెషయా 2:16; 

యెషయా 23:6; యెషయా 23:10; యెషయా 23:14; యెషయా 60:9; యిరిమ్యా 10:9; 

యోనా 1:3; ఆదికాండము 10:2; యెషయా 47:15; యెహెజేక్లు 27:3; యెహెజేక్లు 27:27; 

యెహెజేక్లు 27:33; యెహెజేక్లు 28:5; యెహెజేక్లు 28:16;  

వచనము 16 
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నీచేత చేయబడిన వివిధ వసుత్వులను కొనుకొక్నుటకై సిరియనులు నీతో వరత్కవాయ్పారము చేయుదురు, 

వారు పచచ్రాళల్ను ఊదారంగు నూలుతో కుటట్బడిన చీరలను అవిసెనార బటట్లను పగడములను 

రతన్ములను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

ఆదికాండము 10:2; ఆదికాండము 10:4; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:7; 

యెషయా 66:19; దానియేలు 8:21; దానియేలు 10:20; దానియేలు 11:2; యెహెజేక్లు 32:26; 

యెహెజేక్లు 38:2; యెహెజేక్లు 38:3; యెహెజేక్లు 39:1; ఆదికాండము 10:2; 1 

దినవృతాత్ంతములు 1:5; యోవేలు 3:3; పర్కటన 18:13; ఆదికాండము 36:6; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:7; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:21; కీరత్నలు 120:5; యోవేలు 3:6;  

వచనము 17 

మరియు యూదావారును ఇశార్యేలు దేశసుథ్లును నీలో వరత్కవాయ్పారము చేయుచు, మినీన్తు 

గోధుమలును మిఠాయిలును తేనెయు తైలమును గుగిగ్లమును ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 38:6; ఆదికాండము 10:3; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:6; 1 రాజులు 10:25;  

వచనము 18 

దమసుక్ వారు హెలోబ్ను దార్కాష్రసమును తెలల్బొచుచ్ను ఇచిచ్ విసాత్రమైన నీ సరకులును దినుసులును 

కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 27:20; ఆదికాండము 10:7; ఆదికాండము 25:3; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:9; 1 

దినవృతాత్ంతములు 1:32; యిరిమ్యా 25:23; యిరిమ్యా 49:8; 1 రాజులు 10:22; పర్కటన 

18:12; ఆదికాండము 43:11; 1 రాజులు 22:39; యెషయా 21:13; యెహెజేక్లు 38:13;  

వచనము 19 

దదానువారును గేర్కేయులును నూలు ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. ఇనుప పనిముటుట్ను 

కతీస్యా కెనయా అను సుగంధదర్వయ్ములును నీ సరకులకు బదులియయ్బడును. 
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ఆదికాండము 10:22; ఆదికాండము 28:5; నాయ్యాధిపతులు 10:6; 2 సమూయేలు 8:5; 2 

సమూయేలు 10:6; 2 సమూయేలు 15:8; యెషయా 7:2; నిరగ్మకాండము 28:18; యోబు 

28:18; సామెతలు 31:24; యెహెజేక్లు 28:13;  

వచనము 20 

దదానువారు విచితర్మైన పనిగల చౌకపు తుండుల్ తీసికొని అముమ్దురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14; 1 రాజులు 5:9; 2 

దినవృతాత్ంతములు 2:10; ఎజార్ 3:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20; నాయ్యాధిపతులు 11:33; 

ఆదికాండము 43:11; యిరిమ్యా 8:22; కీరత్నలు 147:14; యిరిమ్యా 46:11; యోహాను 6:9;  

వచనము 21 

అరబీయులును కేదారు అధిపతులందరును నీతో వరత్కము చేయుదురు, వారు గొఱఱ్పిలల్లను పొటే ట్ళల్ను 

మేకలను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, వీటినిచిచ్ వారు నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

ఆదికాండము 15:2; 1 రాజులు 11:24; 1 రాజులు 11:25; యెషయా 7:8; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 9:2; యోబు 3:14; యెహెజేక్లు 27:27;  

వచనము 22 

షేబ వరత్కులును రామా వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. వారు అతి పర్శసత్మైన 

గంధవరగ్ములను విలువగల నానా విధమైన రతన్ములను బంగారమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

నాయ్యాధిపతులు 18:29; నిరగ్మకాండము 30:23; నిరగ్మకాండము 30:24; కీరత్నలు 45:8; 

పరమగీతము 4:13; పరమగీతము 4:14; ఆదికాండము 10:2; యెహెజేక్లు 27:27;  

వచనము 23 

హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు వరత్కులును కిలమ్దు 

వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 
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యెహెజేక్లు 27:15; ఆదికాండము 25:3; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:32; యెషయా 21:13; 

యిరిమ్యా 25:23; యెహెజేక్లు 38:13;  

వచనము 24 

వీరు నీలో వరత్కులై సొగసైన వసత్రములను ధూమర్వరణ్ము గలవియు కుటుట్పనితో చేయబడినవియునగు 

బటట్లను విలువగల నూలును బాగుగా చేయబడిన గటిట్ తార్ళల్ను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు.  

1 రాజులు 10:15; యిరిమ్యా 25:24; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11; గలతీయులకు 4:25; 

ఆదికాండము 25:13; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:29; పరమగీతము 1:5; యెషయా 21:16; 

యెషయా 60:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 17:11; యెషయా 60:7; యెషయా 21:13; యిరిమ్యా 

49:28;  

వచనము 25 

తరీష్షు ఓడలు నీకు బండుల్గా ఉనన్వి. నీవు పరిపూరణ్మైనదానవై మహాఘనముగా సముదర్ముమీద 

కూరుచ్నాన్వు. 

ఆదికాండము 10:7; 1 రాజులు 10:1-13; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 

9:1-12; కీరత్నలు 72:10; కీరత్నలు 72:15; యెషయా 60:6; నిరగ్మకాండము 30:23; యోబు 

6:19; యిరిమ్యా 6:20; యెహెజేక్లు 27:27; యెహెజేక్లు 28:13; యెహెజేక్లు 38:13;  

వచనము 26 

నీ కోలలు వేయువారు మహాసముదర్ములోనికి నినున్ తోర్యగా తూరుప్ గాలి సముదర్మధయ్మందు 

నినున్ బదద్లుచేయును.  

ఆదికాండము 11:31; ఆదికాండము 11:32; ఆదికాండము 12:4; 2 రాజులు 19:12; యెషయా 

37:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4; ఆదికాండము 10:10; ఆదికాండము 10:22; యెషయా 

10:9; ఆమోసు 6:2; ఆదికాండము 2:8; ఆమోసు 1:5; ఆదికాండము 25:3; యోబు 1:15; 

ఆదికాండము 32:22; సంఖాయ్కాండము 24:22; కీరత్నలు 83:8; యెషయా 7:18; యెషయా 
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7:20; ఆదికాండము 10:11; 1 రాజులు 10:1; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:17; యోబు 6:19; 

యెహెజేక్లు 38:13;  

వచనము 27 

అపుప్డు నీ ధనమును నీ సరకులును నీవు బదులిచుచ్ వసుత్వులును నీ నావికులును నీ 

ఓడనాయకులును నీ ఓడలు బాగుచేయువారును నీతో వరత్కము చేయువారును నీలో నునన్ 

సిపాయిలందరును నీలోనునన్ జనసమూహములనిన్యు నీవు కూలు దినమందే సముదర్మధయ్మందు 

కూలుదురు. 

2 రాజులు 2:8; యెహెజేక్లు 27:27; పర్కటన 18:23;  

వచనము 28 

నీ ఓడనాయకులు వేసిన కేకలవలన నీ ఉపగార్మములు కంపించును; 

1 రాజులు 10:22; కీరత్నలు 48:7; యెషయా 2:16; యెషయా 23:14; యెషయా 60:9; 

యెహెజేక్లు 27:4; యెషయా 23:15; యెహెజేక్లు 27:3; యెహెజేక్లు 38:13; పర్కటన 18:23;  

వచనము 29 

కోలలు పటుట్కొనువారందరును నావికులును ఓడనాయకులును తమ ఓడలమీదనుండి దిగి తీరమున 

నిలిచి 

యెషయా 33:23; యెహెజేక్లు 26:19; కీరత్నలు 93:3; కీరత్నలు 93:4; పర్కటన 17:15; 

యెహెజేక్లు 27:34; కీరత్నలు 48:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

27:41; కీరత్నలు 69:2; కీరత్నలు 107:23; యిరిమ్యా 51:42; యెహెజేక్లు 26:3; యెహెజేక్లు 

27:27; యెహెజేక్లు 27:32; యెహెజేక్లు 28:2; యెహెజేక్లు 28:8; జెకరాయ్ 9:4; యోహాను 

6:19;  

వచనము 30 

నినున్గూరిచ్ మహా శోకమెతిత్ పర్లాపించుచు, తమ తలలమీద బుగిగ్ పోసికొనుచు, బూడిదెలో పొరుల్చు 
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యెహెజేక్లు 27:7-9; యెహెజేక్లు 27:12; యెహెజేక్లు 27:18; యెహెజేక్లు 27:19; 

యెహెజేక్లు 27:22; యెహెజేక్లు 27:24; యెహెజేక్లు 27:34; యెహెజేక్లు 26:12; సామెతలు 

11:4; పర్కటన 18:11-24; యెహెజేక్లు 26:14; యెహెజేక్లు 26:21; యెహెజేక్లు 27:26; 

యిరిమ్యా 49:26; యెహెజేక్లు 27:9; యెహెజేక్లు 27:33; యెహెజేక్లు 28:2; యెహెజేక్లు 

28:8; ఆమోసు 5:1; పర్కటన 18:17;  

వచనము 31 

నీకొరకు తలలు బోడి చేసికొని మొలలకు గోనెలు కటుట్కొని మనశిచ్ంతగలవారై నినున్గూరిచ్ బహుగా 

అంగలారుచ్దురు. 

యెహెజేక్లు 27:35; యెహెజేక్లు 26:10; యెహెజేక్లు 26:15-18; యెహెజేక్లు 31:16; 

నిరగ్మకాండము 15:14; నహూము 2:3; యెహెజేక్లు 26:18; యెహెజేక్లు 27:8;  

వచనము 32 

వారు నినున్గూరిచ్ పర్లాపవచనమెతిత్ తూరు పటట్ణమా, నీతో సాటియైన పటట్ణమేది? సముదర్ములో 

మునిగి లయమైపోయిన పటట్ణమా, నీకు సమమైన పటట్ణమేది? 

పర్కటన 18:17-24; యెహెజేక్లు 26:16; యెహెజేక్లు 32:10; యెషయా 23:5; యెషయా 

43:14;  

వచనము 33 

సముదర్ముమీద వచిచ్న నీ సరకులను పంపించి చాల జనములను తృపిత్పరచితివి, విసాత్రమైన నీ 

పదారథ్ములచేతను నీ వరత్కముచేతను భూపతులను ఐశవ్రయ్వంతులుగా చేసితివి.  

యెహెజేక్లు 27:31; యెహెజేక్లు 27:32; యెహెజేక్లు 26:17; యెషయా 23:1-6; పర్కటన 

18:9-19; 1 సమూయేలు 4:12; 2 సమూయేలు 1:2; యోబు 2:12; విలాపవాకయ్ములు 2:10; 

పర్కటన 18:19; ఎసేత్రు 4:1-4; యోబు 2:8; యోబు 42:6; యిరిమ్యా 6:26; యిరిమ్యా 

25:34; యోనా 3:6; మీకా 1:10; యెహోషువ 7:6; యిరిమ్యా 51:8; ఆమోసు 8:10; పర్కటన 

18:18;  
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వచనము 34 

ఇపుప్డు అగాధజలములలో మునిగి సముదర్బలముచేత బదద్లైతివే, నీ వరత్కమును నీ 

యావతస్మూహమును నీతోకూడ కూలెనేయని చెపుప్కొనుచు బహుగా ఏడుచ్దురు. 

యెహెజేక్లు 7:18; లేవీయకాండము 21:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 14:1; యెషయా 15:2; 

యెషయా 22:12; యిరిమ్యా 16:6; యిరిమ్యా 47:5; యిరిమ్యా 48:37; ఆమోసు 8:10; మీకా 

1:16; యెషయా 16:9; యెషయా 22:4; మీకా 1:8; ఎసేత్రు 4:1; యెషయా 3:24; యిరిమ్యా 

6:26; యిరిమ్యా 25:34; విలాపవాకయ్ములు 2:10; యెహెజేక్లు 27:30; పర్కటన 18:15;  

వచనము 35 

నినున్బటిట్ దీవ్పనివాసులందరు విభార్ంతి నొందుదురు, వారి రాజులు వణకుదురు, వారి ముఖములు 

చినన్బోవును. 

యెహెజేక్లు 27:2; యెహెజేక్లు 26:17; విలాపవాకయ్ములు 1:12; విలాపవాకయ్ములు 2:13; 

పర్కటన 18:18; యెహెజేక్లు 27:26; యెహెజేక్లు 26:4; యెహెజేక్లు 26:5; యెహెజేక్లు 

26:3; యెహెజేక్లు 27:30; యెహెజేక్లు 28:12; యెహెజేక్లు 32:2;  

వచనము 36 

జనులలోని వరత్కులు నినున్ అపహసించుదురు భీతికి హేతువగుదువు, నీవు బొతిత్గా నాశనమగుదువు. 

యెహెజేక్లు 27:3; యెహెజేక్లు 27:12-36; యెషయా 23:3-8; పర్కటన 18:3; పర్కటన 

18:12-15; పర్కటన 18:19; యెహెజేక్లు 27:27; యెహెజేక్లు 28:16; జెకరాయ్ 9:3; పర్కటన 

18:23;  
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 27:26; యెహెజేక్లు 27:27; యెహెజేక్లు 26:12-15; యెహెజేక్లు 26:19-21; 

జెకరాయ్ 9:3; జెకరాయ్ 9:4; నిరగ్మకాండము 15:5; యెషయా 23:11; యెహెజేక్లు 28:8; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:41; పర్కటన 18:23;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

గరివ్షు ఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై యునాన్ను అని 

నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత అభిపార్యము 

కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 26:15-18; యెషయా 23:6; యెహెజేక్లు 28:17-19; యెహెజేక్లు 32:10; 

పర్కటన 18:9; పర్కటన 18:10; యెషయా 23:11; యిరిమ్యా 51:41; యెహెజేక్లు 26:16; 

యెహెజేక్లు 27:28; యెహెజేక్లు 28:19; యెహెజేక్లు 30:9;  

వచనము 3 

నీ జాఞ్నముచేతను నీ వివేకముచేతను ఐశవ్రయ్మునొందితివి, 

యెహెజేక్లు 26:2; 1 రాజులు 9:8; యిరిమ్యా 18:16; యిరిమ్యా 19:8; విలాపవాకయ్ములు 

2:15; జెఫనాయ్ 2:15; యెహెజేక్లు 26:14; యెహెజేక్లు 26:21; కీరత్నలు 37:10; కీరత్నలు 

37:36; యెహెజేక్లు 28:19;  

వచనము 4 

నీ ధనాగారములలోనికి వెండి బంగారములను తెచుచ్కొంటివి. 

యిరిమ్యా 25:22;  

వచనము 5 
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నీకు కలిగిన జాఞ్నాతిశయముచేతను వరత్కముచేతను నీవు విసాత్రమైన ఐశవ్రయ్ము 

సంపాదించుకొంటివి, నీకు ఐశవ్రయ్ము కలిగినదని నీవు గరివ్ంచినవాడవైతివి. 

యెహెజేక్లు 28:5; యెహెజేక్లు 28:17; యెహెజేక్లు 31:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14; 2 

దినవృతాత్ంతములు 26:16; సామెతలు 16:18; సామెతలు 18:12; యెషయా 2:12; దానియేలు 

5:22; దానియేలు 5:23; హబకూక్కు 2:4; 1 తిమోతి 3:6; 1 పేతురు 5:5; యెహెజేక్లు 28:6; 

యెహెజేక్లు 28:9; ఆదికాండము 3:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

12:23; పర్కటన 17:3; యెహెజేక్లు 28:12-14; యెషయా 14:13; యెషయా 14:14; 

దానియేలు 4:30; దానియేలు 4:31; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4; యెహెజేక్లు 27:3; యెహెజేక్లు 

27:4; యెహెజేక్లు 27:26; యెహెజేక్లు 27:27; యెహెజేక్లు 28:9; కీరత్నలు 9:20; కీరత్నలు 

72:6; కీరత్నలు 72:7; యెషయా 31:3; యెహెజేక్లు 28:6; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4; 

నాయ్యాధిపతులు 7:2; 1 సమూయేలు 17:44; 2 రాజులు 19:22; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:25; 

యోబు 40:11; కీరత్నలు 12:3; కీరత్నలు 73:6; కీరత్నలు 87:4; కీరత్నలు 119:21; కీరత్నలు 

138:6; సామెతలు 30:13; యెషయా 2:17; యెషయా 10:13; యెషయా 23:2; యెషయా 

23:8; యెషయా 37:23; యెషయా 47:7; యెషయా 47:10; యిరిమ్యా 9:23; యిరిమ్యా 

48:7; యిరిమ్యా 50:32; యెహెజేక్లు 11:5; యెహెజేక్లు 16:49; యెహెజేక్లు 26:17; 

యెహెజేక్లు 28:14; యెహెజేక్లు 28:18; యెహెజేక్లు 29:3; దానియేలు 4:4; దానియేలు 7:4; 

దానియేలు 11:12; జెఫనాయ్ 2:15; జెకరాయ్ 9:4; మారుక్ 7:24; లూకా 14:9; 1 కొరిందీయులకు 

4:7; గలతీయులకు 6:14; యాకోబు 3:5; పర్కటన 18:7;  

వచనము 6 

కాగా పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు దేవునికి తగినంత అభిపార్యము 

కలిగియునన్వాడా, ఆలకించుము; 

దానియేలు 1:20; దానియేలు 2:48; దానియేలు 5:11; దానియేలు 5:12; జెకరాయ్ 9:2; జెకరాయ్ 

9:3; 1 రాజులు 4:29-32; 1 రాజులు 10:3; యోబు 15:8; కీరత్నలు 25:14; దానియేలు 2:22; 
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దానియేలు 2:27; దానియేలు 2:28; దానియేలు 2:47; దానియేలు 5:12; యోబు 32:13; 

సామెతలు 28:11; యెహెజేక్లు 14:14; యెహెజేక్లు 27:3; యెహెజేక్లు 28:15; దానియేలు 

1:6; దానియేలు 1:17; దానియేలు 4:9; హబకూక్కు 1:16;  

వచనము 7 

నేను పరదేశులను అనయ్జనులలో కూర్రులను నీ మీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను, వారు నీ జాఞ్నశోభను 

చెరుపుటకై తమ ఖడగ్ములను ఒరదీసి నీ సౌందరయ్మును నీచపరతురు,  

యెహెజేక్లు 29:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:18; సామెతలు 

18:11; సామెతలు 23:4; సామెతలు 23:5; పర్సంగి 9:11; హబకూక్కు 1:16; జెకరాయ్ 9:2-4; 1 

దినవృతాత్ంతములు 17:9; కీరత్నలు 49:6; యెషయా 23:3; యిరిమ్యా 49:4; జెకరాయ్ 9:3; 

మారుక్ 10:24;  

వచనము 8 

నినున్ పాతాళములో పడవేతురు, సముదర్ములో మునిగి చచిచ్నవారివలెనే నీవు చతుత్వు. 

సామెతలు 26:12; యెషయా 5:21; రోమీయులకు 12:16; యెహెజేక్లు 27:12-36; కీరత్నలు 

62:10; యెషయా 23:3; యెషయా 23:8; హోషేయ 12:7; హోషేయ 12:8; జెకరాయ్ 9:3; 

యాకోబు 4 :13 ; యాకోబు 4 :14 ; యెహెజేక్లు 28 :2 ; యెహెజేక్లు 16 :49 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:13; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 25:19; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:23-25; 

యోబు 31:24; యోబు 31:25; కీరత్నలు 52:7; కీరత్నలు 62:10; సామెతలు 11:28; సామెతలు 

30:9; యెషయా 10:8-14; దానియేలు 4:30; దానియేలు 4:37; హోషేయ 13:6; లూకా 

12:16-21; 1 తిమోతి 6:17; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:25; ఎసేత్రు 1:4; కీరత్నలు 49:6; 

యెహెజేక్లు 28:17; దానియేలు 5:23; దానియేలు 11:12; మారుక్ 10:24;  

వచనము 9 
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నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే 

కాని దేవుడవు కావు గదా. 

యెహెజేక్లు 28:2; నిరగ్మకాండము 9:17; యోబు 9:4; యోబు 40:9-12; 1 కొరిందీయులకు 

10:22; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4; యాకోబు 1:11;  

వచనము 10 

సునన్తిలేని వారు చంపబడురీతిగా నీవు పరదేశులచేత చతుత్వు, నేనే మాట యిచిచ్యునాన్ను; ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 26:7-14; యెషయా 23:8; యెషయా 23:9; ఆమోసు 3:6; యెహెజేక్లు 30:11; 

యెహెజేక్లు 3 1 : 1 2 ; యెహెజేక్లు 3 2 : 1 2 ; దివ్ తీయోపదేశకాండము 2 8 : 4 9 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50; యెషయా 25:3; యెషయా 25:4; దానియేలు 7:7; హబకూక్కు 

1:6-8; యెహెజేక్లు 28:15-17; యెహెజేక్లు 7:24; యెహెజేక్లు 28:10; దానియేలు 2:31;  

వచనము 11 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 32:18-30; యోబు 17:16; యోబు 33:18; యోబు 33:28; కీరత్నలు 28:1; 

కీరత్నలు 30:9; కీరత్నలు 55:15; కీరత్నలు 88:4; కీరత్నలు 88:5; సామెతలు 1:12; సామెతలు 

28:17; యెషయా 38:17; యెహెజేక్లు 27:26; యెహెజేక్లు 27:27; యెహెజేక్లు 27:34; 

యెషయా 14:15; జెకరాయ్ 9:4;  

వచనము 12 

నరపుతుర్డా, తూరు రాజునుగూరిచ్ అంగలారుప్వచనమెతిత్ ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా పూరణ్జాఞ్నమును సంపూరణ్ సౌందరయ్మునుగల కటట్డమునకు మాదిరివి 

యెహెజేక్లు 28:2; దానియేలు 4:31; దానియేలు 4:32; దానియేలు 5:23-30; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 12:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23; కీరత్నలు 82:7; యెషయా 31:3; 

ఆదికాండము 3:5; 1 సమూయేలు 17:44; కీరత్నలు 9:20; కీరత్నలు 12:3; సామెతలు 11:7; 
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సామెతలు 18:12; సామెతలు 30:13; యెషయా 10:15; యెషయా 14:13; యెషయా 14:15; 

యెషయా 37:23; యిరిమ్యా 4:30; యిరిమ్యా 13:21; యెహెజేక్లు 16:49; యెహెజేక్లు 

22:14; దానియేలు 7:4; దానియేలు 8:8; జెఫనాయ్ 2:15; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4;  

వచనము 13 

దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి 

సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను 

బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు 

వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 

యెహెజేక్లు 31:18; యెహెజేక్లు 32:19; యెహెజేక్లు 32:21; యెహెజేక్లు 32:24-30; 

యెహెజేక్లు 44:7; యెహెజేక్లు 44:9; లేవీయకాండము 26:41; 1 సమూయేలు 17:26; 1 

సమూయేలు 17:36; యిరిమ్యా 6:10; యిరిమ్యా 9:25; యిరిమ్యా 9:26; యోహాను 8:24; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51; ఫిలిపీప్యులకు 3:3; యెహెజేక్లు 28:7; యెహెజేక్లు 11:9; 

యిరిమ్యా 25:9; 1 సమూయేలు 17:44; యెహెజేక్లు 30:12;  

వచనము 14 

అభిషేకమునొందిన కెరూబువై యొక ఆశర్యముగా నీవుంటివి; అందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

దేవునికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన పరవ్తముమీద నీవుంటివి, కాలుచునన్ రాళల్మధయ్ను నీవు 

సంచరించుచుంటివి. 

యిరిమ్యా 49:16;  

వచనము 15 

నీవు నియమింపబడిన దినము మొదలుకొని పాపము నీయందు కనబడువరకు పర్వరత్న విషయములో 

నీవు యథారథ్వంతుడవుగా ఉంటివి. 

యెహెజేక్లు 28:2; యెహెజేక్లు 19:1; యెహెజేక్లు 19:14; యెహెజేక్లు 26:17; యెహెజేక్లు 

27:2; యెహెజేక్లు 27:32; యెహెజేక్లు 32:2; యెహెజేక్లు 32:16; 2 దినవృతాత్ంతములు 
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35:25; యెషయా 14:4; యిరిమ్యా 9:17-20; యెహెజేక్లు 28:2-5; యెహెజేక్లు 27:3; 

యెహెజేక్లు 27:4; రోమీయులకు 15:28; 2 కొరిందీయులకు 1:22; సామెతలు 21:30; 

యెషయా 10:13; యిరిమ్యా 9:23; లూకా 2:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3; 1 

కొరిందీయులకు 1:19; 1 కొరిందీయులకు 1:20; 1 కొరిందీయులకు 3:19; కొలొసస్యులకు 

1:9; కొలొసస్యులకు 2:3; యాకోబు 3:13-18; కీరత్నలు 139:8; యెషయా 14:13; యెషయా 

23:8; యెషయా 47:7; యిరిమ్యా 7:29; యెహెజేక్లు 28:15; యెహెజేక్లు 32:19; దానియేలు 

9:24; ఆమోసు 5:1; జెకరాయ్ 9:2; మతత్యి 11:23; లూకా 10:15;  

వచనము 16 

అయితే నీకు కలిగిన విసాత్రమైన వరత్కముచేత లోలోపల నీవు అనాయ్యము పెంచుకొని పాపము 

చేయుచు వచిచ్తివి గనుక దేవుని పరవ్తముమీద నీవుండకుండ నేను నినున్ అపవితర్పరచితిని 

ఆశర్యముగా ఉనన్ కెరూబూ, కాలుచునన్ రాళల్మధయ్ను నీవికను సంచరింపవు, నినున్ నాశనము 

చేసితిని.  

యెహెజేక్లు 31:8; యెహెజేక్లు 31:9; యెహెజేక్లు 36:35; ఆదికాండము 2:8; ఆదికాండము 

3:23; ఆదికాండము 3:24; ఆదికాండము 13:10; యెషయా 51:3; యోవేలు 2:3; పర్కటన 2:7; 

యెహెజేక్లు 27:16; యెహెజేక్లు 27:22; ఆదికాండము 2:11; ఆదికాండము 2:12; 

నిరగ్మకాండము 28:17-20; నిరగ్మకాండము 39:10-21; యెషయా 54:11; యెషయా 54:12; 

పర్కటన 17:4; పర్కటన 21:19; పర్కటన 21:20; యెహెజేక్లు 26:13; యెషయా 14:11; 

యెషయా 23:16; యెషయా 30:32; యెహెజేక్లు 28:15; యెహెజేక్లు 21:30; నిరగ్మకాండము 

28:9; నిరగ్మకాండము 28:18; నిరగ్మకాండము 39:6; నిరగ్మకాండము 39:11; యోబు 28:5; 

యోబు 28:16; యోబు 28:19; యెషయా 14:12; యెషయా 37:12; యిరిమ్యా 4:30; 

యెహెజేక్లు 28:14; యెహెజేక్లు 28:18; ఆమోసు 9:2; పర్కటన 2:1; పర్కటన 4:3; పర్కటన 

21:11;  

వచనము 17 
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నీ సౌందరయ్ము చూచుకొని నీవు గరివ్ంచినవాడవై, నీ తేజసుస్ చూచుకొని నీ జాఞ్నమును 

చెరుపుకొంటివి, కావున నేను నినున్ నేలను పడవేసెదను, రాజులు చూచుచుండగా నినున్ 

హేళనకపప్గించెదను.  

యెహెజేక్లు 28:16; నిరగ్మకాండము 25:17-20; నిరగ్మకాండము 30:26; నిరగ్మకాండము 

40:9; నిరగ్మకాండము 9:16; కీరత్నలు 75:5-7; యెషయా 10:6; యెషయా 10:15; యెషయా 

37:26; యెషయా 37:27; దానియేలు 2:37; దానియేలు 2:38; దానియేలు 4:35; దానియేలు 

5:18-23; యోహాను 11:51; పర్కటన 9:17; యెహెజేక్లు 28:2; యెహెజేక్లు 28:16; 

యెహెజేక్లు 20:40; యెషయా 14:12-15; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4; యెహెజేక్లు 28:13; 

యెహెజేక్లు 28:17; పర్కటన 18:16; నిరగ్మకాండము 25:20; యోబు 28:5; విలాపవాకయ్ములు 

2:1; యెహెజేక్లు 28:18; హోషేయ 14:1; పర్కటన 2:1; పర్కటన 21:11;  

వచనము 18 

నీవు అనాయ్యముగా వరత్కము జరిగించి కలుగజేసికొనిన విసాత్ర దోషములచేత నీవు నీ పరిశుదధ్ 

సథ్లములను చెరుపుకొంటివి గనుక నీలోనుండి నేను అగిన్ పుటిట్ంచెదను, అది నినున్ కాలిచ్వేయును, 

జనులందరు చూచుచుండగా దేశముమీద నినున్ బూడిదెగా చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 28:3-6; యెహెజేక్లు 28:12; యెహెజేక్లు 27:3; యెహెజేక్లు 27:4; యెహెజేక్లు 

28:17; యెహెజేక్లు 28:18; ఆదికాండము 1:26; ఆదికాండము 1:27; ఆదికాండము 1:31; 

ఆదికాండము 6:5; ఆదికాండము 6:6; సామెతలు 14:34; పర్సంగి 7:29; యెషయా 14:12; 

విలాపవాకయ్ములు 5:16; రోమీయులకు 7:9; 2 పేతురు 2:4; యెహెజేక్లు 21:30; యెహెజేక్లు 

28:7; యెహెజేక్లు 28:13;  

వచనము 19 

జనులలో నినున్ ఎరిగిన వారందరును నినున్గూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడుదురు. నీవు బొతిత్గా నాశనమై భీతికి 

కారణముగా ఉందువు. 
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యెహెజేక్లు 27:12-36; యెషయా 23:17; యెషయా 23:18; హోషేయ 12:7; లూకా 19:45; 

లూకా 19:46; యోహాను 2:16; 1 తిమోతి 6:9; 1 తిమోతి 6:10; యెహెజేక్లు 8:17; 

ఆదికాండము 6:11; ఆమోసు 3:9; మీకా 2:2; మీకా 6:12; హబకూక్కు 2:8; హబకూక్కు 2:17; 

జెఫనాయ్ 1:9; ఆదికాండము 3:24; లేవీయకాండము 18:24-28; యెషయా 22:19; యెషయా 

23:9; మీకా 2:10; 2 పేతురు 2:4-6; పర్కటన 12:9; యెహెజేక్లు 28:14; యెషయా 47:6; 

యెహెజేక్లు 27:33; యెహెజేక్లు 28:18; జెకరాయ్ 9:4; పర్కటన 21:11;  

వచనము 20 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 28:2; యెహెజేక్లు 28:5; యెహెజేక్లు 16:14; యెహెజేక్లు 16:15; యెహెజేక్లు 

31:10; సామెతలు 11:2; సామెతలు 16:18; లూకా 14:11; యాకోబు 4:6; యెషయా 

19:11-13; యిరిమ్యా 8:9; రోమీయులకు 1:22-25; 1 కొరిందీయులకు 1:19-21; యోబు 

40:11; యోబు 40:12; కీరత్నలు 73:18; కీరత్నలు 147:6; యెహెజేక్లు 16:41; యెహెజేక్లు 

23:48; యెహెజేక్లు 32:10; యెషయా 14:9-11; నాయ్యాధిపతులు 7:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 

32:25; యెషయా 47:1; యెహెజేక్లు 16:49; యెహెజేక్లు 27:35; యెహెజేక్లు 28:14; 

యెహెజేక్లు 28:15; దానియేలు 4:4; దానియేలు 5:23; దానియేలు 11:12;  

వచనము 21 

నరపుతుర్డా, నీ ముఖమును సీదోను పటట్ణమువైపు తిర్పుప్కొని దానిగూరిచ్ యీ సమాచారము 

పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యెహెజేక్లు 28:2; యెహెజేక్లు 28:13; యెహెజేక్లు 28:14; యెహెజేక్లు 28:16; మారుక్ 

8:36; యెహెజేక్లు 5:4; నాయ్యాధిపతులు 9:15; నాయ్యాధిపతులు 9:20; ఆమోసు 1:9; ఆమోసు 

1:10; ఆమోసు 1:14; ఆమోసు 2:2; ఆమోసు 2:5; పర్కటన 18:8; మలాకీ 4:3; 2 పేతురు 2:6; 

యెహెజేక్లు 28:15; యెహెజేక్లు 30:16; జెకరాయ్ 9:4;  

వచనము 22 
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సీదోను పటట్ణమా, నేను నీకు విరోధిని, నీ మధయ్ను ఘనతనొందుదును, నేను దాని మధయ్ 

తీరుప్తీరుచ్చు దానినిబటిట్ ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు 

తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 27:35; యెహెజేక్లు 27:36; కీరత్నలు 76:12; యెషయా 14:16-19; పర్కటన 

18:9; పర్కటన 18:10; పర్కటన 18:15-19; యెహెజేక్లు 26:14; యెహెజేక్లు 26:21; 

యెహెజేక్లు 27:36; యిరిమ్యా 51:63; యిరిమ్యా 51:64; పర్కటన 18:21; యెషయా 23:5;  

వచనము 23 

నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ తెగులును రకత్మును దాని వీధులలోనికి పంపించుదును, 

నలుదికుక్ల దానిమీదికి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వారు హతులగుదురు, నేను పర్భువగు యెహోవానని 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 24 

ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనునటుల్ వారు చుటుట్నుండి వారిని తిరసక్రించుచు వచిచ్న వారిలో ఎవరును 

ఇక వారికి గుచుచ్కొను ముండుల్గానైనను నొపిప్ంచు కంపగానైనను ఉండరు. 

యెహెజేక్లు 6:2; యెహెజేక్లు 25:2; యెహెజేక్లు 29:2; యెషయా 23:12; యెహెజేక్లు 27:8; 

యెహెజేక్లు 32:30; ఆదికాండము 10:15; యెషయా 23:2-4; యెషయా 23:12; యిరిమ్యా 

25:22; యిరిమ్యా 27:3; యిరిమ్యా 47:4; యోవేలు 3:4-8; జెకరాయ్ 9:2; యెహెజేక్లు 21:2; 

మారుక్ 7:24;  

వచనము 25 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులలో చెదిరిపోయిన ఇశార్యేలీయులను నేను 

సమకూరిచ్, జనుల సమక్షమున వారి మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును, అపుప్డు నా 

సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న తమ దేశములో వారు నివసించెదరు. 

యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 26:3; యెహెజేక్లు 29:3; యెహెజేక్లు 

29:10; యెహెజేక్లు 38:3; యెహెజేక్లు 39:1-3; యిరిమ్యా 21:13; యిరిమ్యా 50:31; 
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నహూము 1:6; నహూము 2:13; నహూము 3:5; యెహెజేక్లు 28:25; యెహెజేక్లు 39:13; 

నిరగ్మకాండము 9:16; నిరగ్మకాండము 14:4; నిరగ్మకాండము 14:17; నిరగ్మకాండము 15:21; 

లేవీయకాండము 10:3; 1 సమూయేలు 17:45-47; కీరత్నలు 9:16; కీరత్నలు 21:12; కీరత్నలు 

21:13; కీరత్నలు 83:17; యెషయా 5:15; యెషయా 5:16; యెషయా 37:20; పర్కటన 19:1; 

పర్కటన 19:2; యెహెజేక్లు 20:41; యెహెజేక్లు 36:23; యెహెజేక్లు 38:23; నిరగ్మకాండము 

7:5; యిరిమ్యా 25:22; యెహెజేక్లు 13:8; యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 29:2; 

యెహెజేక్లు 29:6; యెహెజేక్లు 29:16; యెహెజేక్లు 37:6; మారుక్ 7:24;  

వచనము 26 

వారు అందులో నిరఛ్యముగా నివసించి యిండుల్ కటుట్కొని దార్క్షతోటలు నాటుకొందురు, వారి చుటుట్ 

ఉండి వారిని తిరసక్రించుచు వచిచ్నవారికందరికి నేను శిక్షవిధించిన తరువాత వారు నిరభ్యముగా 

నివసించు కాలమున నేను తమ దేవుడైన యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 5:12; యెహెజేక్లు 38:22; యిరిమ్యా 15:2; యెహెజేక్లు 25:7; యెహెజేక్లు 

25:11; యెహెజేక్లు 25:17; యెహెజేక్లు 26:6; యిరిమ్యా 25:22; యెహెజేక్లు 6:7; 

యెహెజేక్లు 28:24;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 29	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

పదియవ సంవతస్రము పదియవ నెల పండెర్ండవ దినమున యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 33:55; యెహోషువ 23:13; నాయ్యాధిపతులు 2:3; యెషయా 35:9; యెషయా 

55:13; యిరిమ్యా 12:14; మీకా 7:4; 2 కొరిందీయులకు 12:7; పర్కటన 21:4; యెహెజేక్లు 

28:23; యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 36:36-38; యెహెజేక్లు 39:28; 2 సమూయేలు 

7:10; యెషయా 14:3; యెషయా 49:17; యెహెజేక్లు 30:8; జెకరాయ్ 9:8; లూకా 16:26;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, నీ ముఖమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోవైపు తిర్పుప్కొని అతనిగూరిచ్యు ఐగుపుత్ 

దేశమంతటినిగూరిచ్యు ఈ సమాచారమెతిత్ పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యెహెజేక్లు 11:17; యెహెజేక్లు 20:41; యెహెజేక్లు 34:13; యెహెజేక్లు 36:24; యెహెజేక్లు 

37:21; యెహెజేక్లు 39:27; లేవీయకాండము 26:44; లేవీయకాండము 26:45; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:4; కీరత్నలు 106:47; యెషయా 

11:12; యెషయా 11:13; యెషయా 27:12; యెషయా 27:13; యిరిమ్యా 30:18; యిరిమ్యా 

31:8-10; యిరిమ్యా 32:37; హోషేయ 1:11; యోవేలు 3:7; ఆమోసు 9:14; ఆమోసు 9:15; 

ఓబధాయ్ 1:17-21; మీకా 7:11-14; జెఫనాయ్ 3:19; జెఫనాయ్ 3:20; యెహెజేక్లు 28:22; 

యెహెజేక్లు 36:23; యెహెజేక్లు 38:23; యెషయా 5:16; యెహెజేక్లు 36:28; యెహెజేక్లు 

37:25; యిరిమ్యా 23:8; యిరిమ్యా 27:11; ఆదికాండము 28:13; ఆదికాండము 28:14; 

యెషయా 23:1; యిరిమ్యా 12:14; యిరిమ్యా 30:3; యెహెజేక్లు 26:20; యెహెజేక్లు 29:21; 

యెహెజేక్లు 37:12; హోషేయ 11:11; జెకరాయ్ 9:8;  

వచనము 3 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో, నైలునదిలో పండుకొనియునన్ పెదద్మొసలీ, నేను నీకు విరోధిని; నైలునది నాది, 

నేనే దాని కలుగజేసితిని అని నీవు చెపుప్కొనుచునాన్వే;  
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యెహెజేక్లు 34:25-28; యెహెజేక్లు 38:8; లేవీయకాండము 25:18; లేవీయకాండము 25:19; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:10; యిరిమ్యా 23:6-8; యిరిమ్యా 33:16; హోషేయ 2:18; జెకరాయ్ 

2:4; జెకరాయ్ 2:5; యెహెజేక్లు 38:11; 1 రాజులు 4:25; సామెతలు 14:26; యెషయా 65:21; 

యెషయా 65:22; యిరిమ్యా 29:5; యిరిమ్యా 29:6; యిరిమ్యా 29:28; యిరిమ్యా 31:4; 

యిరిమ్యా 31:5; యిరిమ్యా 32:15; ఆమోసు 9:13; ఆమోసు 9:14; యెహెజేక్లు 28:24; 

యెహెజేక్లు 25:1; యెహెజేక్లు 32:32; యెహెజేక్లు 35:1-15; యెషయా 13:1; యెషయా 

21:17; యిరిమ్యా 46:1; యిరిమ్యా 51:64; జెకరాయ్ 1:15; యెహెజేక్లు 39:10; యెషయా 

17:14; యెషయా 33:1; యిరిమ్యా 30:16; విలాపవాకయ్ములు 1:8; హబకూక్కు 2:8; జెఫనాయ్ 

2:8; జెఫనాయ్ 2:9; యెహెజేక్లు 28:22; యెహెజేక్లు 28:24; యెహెజేక్లు 34:31; యెహెజేక్లు 

36:22; యెహెజేక్లు 36:23; నిరగ్మకాండము 29:46; ఆదికాండము 17:7; యెహోషువ 19:29; 

కీరత్నలు 87:4; కీరత్నలు 107:37; యిరిమ్యా 27:3; యిరిమ్యా 30:3; యిరిమ్యా 47:4; 

యెహెజేక్లు 12:15; యెహెజేక్లు 26:2; యెహెజేక్లు 26:20; యెహెజేక్లు 29:6; యెహెజేక్లు 

29:16; యెహెజేక్లు 29:21; యెహెజేక్లు 30:8; యెహెజేక్లు 34:13; యెహెజేక్లు 39:22; 

యెహెజేక్లు 39:27; హోషేయ 2:15; హోషేయ 9:13; ఆమోసు 1:9; జెకరాయ్ 9:2; మతత్యి 

11:22; మారుక్ 3:8; లూకా 1:71; లూకా 10:13;  

వచనము 4 

నేను నీ దవుడలకు గాలములు తగిలించి, నీ నదులలోనునన్ చేపలను నీ పొలుసులకు అంటజేసి, 

నైలులోనుండి నినున్ను నీ పొలుసులకు అంటిన నైలు చేపలనిన్టిని బయటికి లాగెదను.  

యెహెజేక్లు 29:17; యెహెజేక్లు 1:2; యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 20:1; యెహెజేక్లు 26:1; 

యెహెజేక్లు 40:1; యెషయా 19:1; యిరిమ్యా 25:19; యిరిమ్యా 44:30; యిరిమ్యా 46:2; 

యిరిమ్యా 46:24; యెహెజేక్లు 24:1; యెహెజేక్లు 30:20; యెహెజేక్లు 32:1;  

వచనము 5 
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నినున్ను నైలునది చేపలనిన్టిని అరణయ్ములో పారబోసెదను, ఎతుత్వాడును కూరుచ్వాడును లేక నీవు 

తెరపనేలమీద పడుదువు, అడవిమృగములకును ఆకాశపకుష్లకును ఆహారముగా నిచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 6:2; యెహెజేక్లు 20:46; యెహెజేక్లు 21:2; యెహెజేక్లు 25:2; యెహెజేక్లు 

28:21; యెహెజేక్లు 28:22; యిరిమ్యా 44:30; యెహెజేక్లు 30:1; యెహెజేక్లు 32:32; 

యెషయా 18:1; యెషయా 19:17; యెషయా 20:1-6; యిరిమ్యా 9:25; యిరిమ్యా 9:26; 

యిరిమ్యా 25:18; యిరిమ్యా 25:19; యిరిమ్యా 43:8-13; యిరిమ్యా 46:2-16; యోవేలు 

3:19; జెకరాయ్ 14:18; జెకరాయ్ 14:19;  

వచనము 6 

అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని ఐగుపీత్యులందరు తెలిసికొందరు. ఐగుపుత్ ఇశార్యేలీయులకు 

రెలుల్పులల్వంటి చేతికఱఱ్ ఆయెను; 

యెహెజేక్లు 29:10; యెహెజేక్లు 28:22; కీరత్నలు 76:7; యిరిమ్యా 44:30; నహూము 1:6; 

యెహెజేక్లు 32:2; కీరత్నలు 74:13; కీరత్నలు 74:14; యెషయా 27:1; యెషయా 51:9; పర్కటన 

12:3; పర్కటన 12:4; పర్కటన 12:16; పర్కటన 12:17; పర్కటన 13:2; పర్కటన 13:4; పర్కటన 

13:11; పర్కటన 16:13; పర్కటన 20:2; యెహెజేక్లు 29:9; యెహెజేక్లు 28:2; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:17; యెషయా 10:13; యెషయా 10:14; దానియేలు 4:30; 

దానియేలు 4:31; ఆదికాండము 3:5; ఆదికాండము 41:1; నిరగ్మకాండము 7:9; నిరగ్మకాండము 

7:15; 2 రాజులు 18:28; యోబు 26:5; యోబు 41:34; కీరత్నలు 12:3; కీరత్నలు 44:19; 

యెషయా 14:13; యెషయా 47:7; యిరిమ్యా 46:8; యిరిమ్యా 46:17; యిరిమ్యా 50:31; 

యెహెజేక్లు 11:5; యెహెజేక్లు 13:8; యెహెజేక్లు 16:49; యెహెజేక్లు 28:4; యెహెజేక్లు 

30:12; యెహెజేక్లు 30:22; యెహెజేక్లు 35:3; యెహెజేక్లు 38:3; దానియేలు 4:4; నహూము 

2:13; హబకూక్కు 1:16; జెఫనాయ్ 2:15; 1 కొరిందీయులకు 4:7; యాకోబు 3:5;  

వచనము 7 
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వారు నినున్చేత పటుట్కొనినపుప్డు నీవు విరిగిపోయి వారి పర్కక్లలో గుచుచ్కొంటివి, వారు నీమీద 

ఆనుకొనగా నీవు విరిగిపోయి వారి నడుములు విరిగిపోవుటకు కారణమైతివి. 

యెహెజేక్లు 38:4; 2 రాజులు 19:28; యోబు 41:1; యోబు 41:2; యెషయా 37:29; ఆమోసు 

4:2; హబకూక్కు 1:14; హబకూక్కు 1:15; కీరత్నలు 105:29; యెహెజేక్లు 13:8; యెహెజేక్లు 

30:10;  

వచనము 8 

కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నీమీదికి ఖడగ్ము రపిప్ంచి, 

మనుషుయ్లను పశువులను నీలోనుండి నిరూమ్లము చేసెదను, 

యెహెజేక్లు 31:18; యెహెజేక్లు 32:4-6; యెహెజేక్లు 39:4-6; యెహెజేక్లు 39:11-20; 

కీరత్నలు 110:5; కీరత్నలు 110:6; యిరిమ్యా 8:2; యిరిమ్యా 16:4; యిరిమ్యా 25:33; 1 

సమూయేలు 17:44; కీరత్నలు 74:14; యిరిమ్యా 7:33; యిరిమ్యా 34:20; పర్కటన 19:17; 

పర్కటన 19:18; యోబు 41:2; కీరత్నలు 105:29; యెషయా 56:9; యెహెజేక్లు 30:10; 

యెహెజేక్లు 31:13; యెహెజేక్లు 39:5; యెహెజేక్లు 39:18; హబకూక్కు 1:15;  

వచనము 9 

ఐగుపుత్దేశము నిరామ్నుషయ్మై పాడుగా ఉండును, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు 

తెలిసికొందురు. నైలునది నాది, నేనే దాని కలుగజేసితినని అతడనుకొనుచునాన్డు గనుక 

యెహెజేక్లు 28:22-24; యెహెజేక్లు 28:26; నిరగ్మకాండము 9:14; నిరగ్మకాండము 14:18; 2 

రాజులు 18:21; యెషయా 20:5; యెషయా 20:6; యెషయా 30:2-7; యెషయా 31:1-3; 

యెషయా 36:6; యిరిమ్యా 2:36; విలాపవాకయ్ములు 4:17; సామెతలు 25:19; యెషయా 

19:17; యెషయా 31:2; యిరిమ్యా 17:5; యిరిమ్యా 30:16; యిరిమ్యా 37:7; యెహెజేక్లు 

5:8; యెహెజేక్లు 17:17; యెహెజేక్లు 29:16; యెహెజేక్లు 29:21; యెహెజేక్లు 30:8; జెకరాయ్ 

1:15;  

వచనము 10 

Page  of 313 513



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

నేను నీకును నీ నదికిని విరోధినైతిని, ఐగుపుత్ దేశమును మిగోద్లు మొదలుకొని సెవేనేవరకు కూషు 

సరిహదుద్వరకు బొతిత్గా పాడుచేసి యెడారిగా ఉంచెదను. 

యెహెజేక్లు 17:15-17; యిరిమ్యా 37:5-11; కీరత్నలు 118:8; కీరత్నలు 118:9; కీరత్నలు 

146:3; కీరత్నలు 146:4; సామెతలు 25:19; యిరిమ్యా 17:5; యిరిమ్యా 17:6; 2 రాజులు 

18:21; యోబు 16:12; యెషయా 19:17; యెషయా 20:5; యెషయా 30:2; యెషయా 36:6; 

యిరిమ్యా 2:36; యిరిమ్యా 37:7; విలాపవాకయ్ములు 4:17; యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 

17:17; యెహెజేక్లు 29:16; జెకరాయ్ 1:15;  

వచనము 11 

దానిలో మనుషుయ్లు సంచరించరు, పశువులు తిరుగవు; నలువది సంవతస్రములు అది 

నిరిన్వాసముగా ఉండును. 

యెహెజేక్లు 29:19; యెహెజేక్లు 29:20; యెహెజేక్లు 14:17; యెహెజేక్లు 30:4; యెహెజేక్లు 

30:10; యిరిమ్యా 46:13-26; యెహెజేక్లు 25:13; యెహెజేక్లు 32:10-13; ఆదికాండము 

6:7; నిరగ్మకాండము 12:12; యిరిమ్యా 7:20; యిరిమ్యా 32:43; లేవీయకాండము 26:25; 

యిరిమ్యా 46:26; యెహెజేక్లు 32:13; యెహెజేక్లు 32:20; ఆమోసు 8:2;  

వచనము 12 

నిరామ్నుషయ్ముగానునన్ దేశముల మధయ్ను ఐగుపుత్ దేశమును పాడగునటుట్గా చేసెదను, పాడైపోయిన 

పటట్ణములమధయ్ను దాని పటట్ణములు నలువది సంవతస్రములు పాడైయుండును, ఐగుపీత్యులను 

జనములలోనికి చెదరగొటుట్దును, ఆ యా దేశములకు వారిని వెళల్గొటుట్దును. 

యెహెజేక్లు 29:10-12; యెహెజేక్లు 30:7; యెహెజేక్లు 30:13-17; యిరిమ్యా 43:10-13; 

యెహెజేక్లు 29:3; సామెతలు 16:18; సామెతలు 18:12; సామెతలు 29:23; ఆదికాండము 

41:1; నిరగ్మకాండము 7:17; యిరిమ్యా 9:23; యిరిమ్యా 50:31; యెహెజేక్లు 29:16; 

యెహెజేక్లు 29:21; యెహెజేక్లు 30:8;  

వచనము 13 
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పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నలువది సంవతస్రములు జరిగిన తరువాత 

ఐగుపీత్యులు చెదరిపోయిన జనులలోనుండి నేను వారిని సమకూరెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 29:11; యెహెజేక్లు 30:12; హబకూక్కు 3:8; యెహెజేక్లు 30:6-9; 

నిరగ్మకాండము 14:2; యిరిమ్యా 44:1; యిరిమ్యా 46:14; యెషయా 11:15; యిరిమ్యా 

50:31; యిరిమ్యా 51:43; యెహెజేక్లు 13:8; యెహెజేక్లు 28:22; యెహెజేక్లు 29:3; 

యెహెజేక్లు 29:9; యెహెజేక్లు 35:3; నహూము 2:13;  

వచనము 14 

చెరలోనుండి వారిని తోడుకొని పతోర్సు అను వారి సవ్దేశములోనికి వారిని మరల రపిప్ంచెదను, 

అకక్డ వారు హీనమైన యొక రాజయ్ముగా ఉందురు, 

యెహెజేక్లు 30:10-13; యెహెజేక్లు 31:12; యెహెజేక్లు 32:13; యెహెజేక్లు 33:28; 

యెహెజేక్లు 36:28; యిరిమ్యా 43:11; యిరిమ్యా 43:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:21; 

యెషయా 23:15; యెషయా 23:17; యిరిమ్యా 25:11; యిరిమ్యా 25:12; యిరిమ్యా 29:10; 

దానియేలు 9:2; యెషయా 34:10; యిరిమ్యా 9:10; యిరిమ్యా 51:43; యెహెజేక్లు 29:10; 

యెహెజేక్లు 35:7;  

వచనము 15 

వారికను జనములమీద అతిశయపడకుండునటుల్ రాజయ్ములనిన్టిలో వారు హీనమైన రాజయ్ముగా 

ఉందురు; వారు ఇక రాషట్రములమీద పర్భుతవ్ము చేయకుండునటుల్ నేను వారిని తగిగ్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 30:7; యిరిమ్యా 25:15-19; యిరిమ్యా 27:6-11; యెహెజేక్లు 30:23; యిరిమ్యా 

46:19; యెహెజేక్లు 30:3; యెహెజేక్లు 30:4; యెహెజేక్లు 30:26; యెహెజేక్లు 32:9; 

యెహెజేక్లు 32:15;  

వచనము 16 
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ఇశార్యేలీయులు తాము చేసిన దోషము మనసుస్నకు తెచుచ్కొని వారితటుట్ తిరిగినయెడల 

ఐగుపీత్యులు ఇక వారికి ఆధారముగా ఉండరు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానై యునాన్నని 

వారు తెలిసికొందురు.  

యెషయా 19:22; యిరిమ్యా 46:26; యెహెజేక్లు 30:23;  

వచనము 17 

ఇరువదియేడవ సంవతస్రము మొదటినెల మొదటి దినమున యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 30:14; ఆదికాండము 10:14; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:12; యెషయా 11:11; 

యిరిమ్యా 44:1; యిరిమ్యా 49:39; యెహెజేక్లు 16:53; యెహెజేక్లు 17:14; యెహెజేక్లు 

30:13; దానియేలు 4:15; దానియేలు 11:42; జెకరాయ్ 10:11;  

వచనము 18 

నరపుతుర్డా, తూరు పటట్ణముమీద బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు తన సైనయ్ముచేత బహు 

ఆయాసకరమైన పని చేయించెను, వారందరి తలలు బోడివాయెను, అందరి భుజములు 

కొటుట్కొనిపోయెను; అయినను తూరు పటట్ణముమీద అతడు చేసిన కషట్మునుబటిట్ అతనికైనను, అతని 

సైనయ్మునకైనను కూలి యెంత మాతర్మును దొరకకపోయెను. 

యెహెజేక్లు 17:6; యెహెజేక్లు 17:14; యెహెజేక్లు 30:13; జెకరాయ్ 10:11; యెహెజేక్లు 

31:2; యెహెజేక్లు 32:2; దానియేలు 11:42; దానియేలు 11:43; నహూము 3:8; నహూము 

3:9; యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 30:18; దానియేలు 4:15; ఓబధాయ్ 1:2;  

వచనము 19 

కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఐగుపుత్ దేశమును బబులోను రాజైన 

నెబుకదెర్జరునకు నేను అపప్గించుచునాన్ను, అతడు దాని ఆసిత్ని పటుట్కొని దాని సొముమ్ను దోచుకొని 

కొలల్పెటుట్ను, అది అతని సైనయ్మునకు జీతమగును.  
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యెహెజేక్లు 29:6; యెహెజేక్లు 29:7; యెహెజేక్లు 17:15-17; యెషయా 20:5; యెషయా 

30:1-6; యెషయా 31:1-3; యెషయా 36:4-6; యిరిమ్యా 2:18; యిరిమ్యా 2:19; యిరిమ్యా 

2:36; యిరిమ్యా 2:37; యిరిమ్యా 37:5-7; విలాపవాకయ్ములు 4:17; హోషేయ 5:13; హోషేయ 

7:11; హోషేయ 12:1; హోషేయ 14:3; యెహెజేక్లు 21:23; సంఖాయ్కాండము 5:15; 1 రాజులు 

17:18; కీరత్నలు 25:7; కీరత్నలు 79:8; యెషయా 64:9; యిరిమ్యా 14:10; హోషేయ 8:13; 

హోషేయ 9:9; హెబీర్యులకు 10:3; హెబీర్యులకు 10:17; పర్కటన 16:19; యెహెజేక్లు 29:6; 

యెహెజేక్లు 29:9; యెహెజేక్లు 29:21; యెహెజేక్లు 28:22-24; యెహెజేక్లు 28:26; 

యిరిమ్యా 37:7; యెహెజేక్లు 30:8; యెహెజేక్లు 30:25;  

వచనము 20 

తూరు పటట్ణముమీద అతడు చేసినది నా నిమితత్మే చేసెను గనుక అందుకు బహుమానముగా దానిని 

అపప్గించుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 29:1; యెహెజేక్లు 1:2; యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 20:1; యెహెజేక్లు 24:1; 

యెహెజేక్లు 30:20; యెహెజేక్లు 32:1; యెహెజేక్లు 40:1;  

వచనము 21 

ఆ దినమందు నేను ఇశార్యేలీయుల కొముమ్ చిగిరింపజేసి వారిలో మాటలాడుటకు నీకు ధైరయ్ము 

కలుగజేసెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 26:7-12; యిరిమ్యా 25:9; యిరిమ్యా 27:6; ఆదికాండము 49:15; 2 రాజులు 

10:30; నెహెమాయ్ 4:10; యెషయా 7:20; యెషయా 23:13; యిరిమ్యా 25:22; యిరిమ్యా 

27:3; యిరిమ్యా 43:10; ఆమోసు 6:11; మతత్యి 11:22; మతత్యి 20:14; పర్కటన 6:4;  
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 29:8-10; యెహెజేక్లు 30:10-12; యిరిమ్యా 43:10-13; యెషయా 19:4; 

యెషయా 45:3; యిరిమ్యా 25:9; యిరిమ్యా 43:11; యెహెజేక్లు 26:5; యెహెజేక్లు 30:4; 

యెహెజేక్లు 31:2; యెహెజేక్లు 32:12; యెహెజేక్లు 32:15; యెహెజేక్లు 38:12;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, సమాచార మెతిత్ పర్వచింపుము, పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆహా 

శర్మదినము వచెచ్నే, అంగలారుచ్డి, శర్మదినము వచెచ్నే, 

2 రాజులు 10:30; యెషయా 10:6; యెషయా 10:7; యెషయా 45:1-3; యిరిమ్యా 25:9; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:24; యెషయా 7:20; యెషయా 45:3; యిరిమ్యా 43:11; 

యెహెజేక్లు 29:8; యెహెజేక్లు 32:15;  

వచనము 3 

యెహోవా దినము వచెచ్ను, అది దురిద్నము, అనయ్జనులు శిక్షనొందు దినము. 

యెహెజేక్లు 28:25; యెహెజేక్లు 28:26; 1 సమూయేలు 2:10; కీరత్నలు 92:10; కీరత్నలు 

112:9; కీరత్నలు 132:17; కీరత్నలు 148:14; యెషయా 27:6; యిరిమ్యా 23:5; లూకా 1:69; 

యెహెజేక్లు 3:26; యెహెజేక్లు 24:27; యెహెజేక్లు 33:22; కీరత్నలు 51:15; ఆమోసు 3:7; 

ఆమోసు 3:8; లూకా 21:15; కొలొసస్యులకు 4:3; కొలొసస్యులకు 4:4; యెహెజేక్లు 29:6; 

యెహెజేక్లు 29:9; యెహెజేక్లు 29:16; యెహెజేక్లు 3:27; యెహెజేక్లు 30:25; మీకా 7:12; 

లూకా 1:64;  

వచనము 4 

ఖడగ్ము ఐగుపుత్ దేశముమీద పడును, ఐగుపీత్యులలో హతులు కూలగా కూషు దేశసుథ్లు 

వాయ్కులపడుదురు, శతుర్వులు ఐగుపీత్యుల ఆసిత్ని పటుట్కొని దేశపు పునాదులను పడగొటుట్దురు.  

యిరిమ్యా 43:11; యెహెజేక్లు 29:2;  
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వచనము 5 

కూషీయులును పూతీయులును లూదీయులును కూబీయులును నిబంధన దేశపువారును మిశిర్త 

జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 21:12; యెషయా 13:6; యెషయా 14:31; యెషయా 15:2; యెషయా 16:7; 

యెషయా 23:1; యెషయా 23:6; యెషయా 65:14; యిరిమ్యా 4:8; యిరిమ్యా 47:2; యోవేలు 

1:5; యోవేలు 1:11; జెఫనాయ్ 1:11; జెకరాయ్ 11:2; యాకోబు 5:1; పర్కటన 18:10; యిరిమ్యా 

51:8;  

వచనము 6 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఐగుపుత్ను ఉదధ్రించువారు కూలుదురు, దాని బలగరవ్ము 

అణగిపోవును, మిగోద్లు మొదలుకొని సెవేనేవరకు జనులు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 7:7; యెహెజేక్లు 7:12; కీరత్నలు 37:13; ఓబధాయ్ 1:15; యోవేలు 2:1; జెఫనాయ్ 

1:7; జెఫనాయ్ 1:14; మతత్యి 24:33; ఫిలిపీప్యులకు 4:5; యాకోబు 5:9; పర్కటన 6:17; 

యెహెజేక్లు 30:18; యెహెజేక్లు 32:7; యెహెజేక్లు 34:12; నిరగ్మకాండము 14:20; 

నిరగ్మకాండము 14:24; యెషయా 19:1; యోవేలు 2:1; యోవేలు 2:2; ఆమోసు 5:16-20; 

యెహెజేక్లు 29:12; కీరత్నలు 110:6; కీరత్నలు 149:7-9; యెషయా 24:21-23; యెషయా 

34:2-17; యిరిమ్యా 25:15-29; యోవేలు 3:11-14; జెఫనాయ్ 3:6; జెఫనాయ్ 3:7; జెకరాయ్ 

14:3-19; పర్కటన 19:13-21; యోబు 3:5; యెషయా 13:6; యెహెజేక్లు 13:5; యెహెజేక్లు 

21:25; యోవేలు 3:12;  

వచనము 7 

పాడైపోయిన దేశముల మధయ్ ఐగుపీత్యులు దికుక్లేనివారుగా నుందురు, నలుదికుక్ల పాడైపోయిన 

పటట్ణములమధయ్ వారి పటట్ణములుండును. 

యెహెజేక్లు 29:8; యెషయా 19:2; యిరిమ్యా 50:35-37; యెహెజేక్లు 30:9; నిరగ్మకాండము 

15:14-16; కీరత్నలు 48:6; కీరత్నలు 48:7; యెషయా 19:16; యెషయా 19:17; పర్కటన 
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18:9; పర్కటన 18:10; యెహెజేక్లు 30:10; యెహెజేక్లు 29:12; యెహెజేక్లు 29:19; 

యెషయా 16:7; యిరిమ్యా 50:15; యెషయా 18:1; యిరిమ్యా 46:21; యెహెజేక్లు 32:11; 

జెఫనాయ్ 2:12;  

వచనము 8 

ఐగుపుత్ దేశములో అగిన్ రగులబెటిట్ నేను దానికి సహాయకులు లేకుండ చేయగా నేను యెహోవానై 

యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెషయా 18:1; యెషయా 20:4; యిరిమ్యా 46:9; నహూము 3:8; నహూము 3:9; యెహెజేక్లు 

27:10; యిరిమ్యా 25:20; యిరిమ్యా 25:24; యిరిమ్యా 50:37; యిరిమ్యా 44:27; 

ఆదికాండము 10:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 12:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 14:9; యెషయా 

66:19; యెహెజేక్లు 30:9; యెహెజేక్లు 38:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10;  

వచనము 9 

ఆ దినమందు దూతలు నా యెదుటనుండి బయలుదేరి ఓడలెకిక్ నిరివ్చారులైన కూషీయులను 

భయపెటుట్దురు, ఐగుపుత్నకు విమరశ్కలిగిన దినమున జరిగినటుట్ వారికి భయభార్ంతులు పుటుట్ను, 

అదిగో అది వచేచ్యునన్ది. 

యోబు 9:13; యెషయా 20:3-6; యెషయా 31:3; నహూము 3:9; యెహెజేక్లు 29:10; 

లేవీయకాండము 26:19; యిరిమ్యా 48:14; యెహెజేక్లు 30:8; యెహెజేక్లు 30:9; యెహెజేక్లు 

31:17; యెహెజేక్లు 33:28; దానియేలు 5:20;  

వచనము 10 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఐగుపీత్యులు చేయు అలల్రి బబులోనురాజైన 

నెబుకదెర్జరుచేత నేను మానిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 29:12; యెహెజేక్లు 32:18-32; యిరిమ్యా 25:18-26; యిరిమ్యా 46:1; 

యిరిమ్యా 51:64; యెహెజేక్లు 29:9; యెహెజేక్లు 33:28;  

వచనము 11 
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జనములలో భయంకరులగు తన జనులను తోడుకొని ఆ దేశమును లయపరుచుటకు అతడు 

వచుచ్ను, ఐగుపీత్యులను చంపుటకై వారు తమ ఖడగ్ములను ఒరదీసి హతమైన వారితో దేశమును 

నింపెదరు. 

యెహెజేక్లు 28:24; యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 29:6; యెహెజేక్లు 29:9; యెహెజేక్లు 

29:16; కీరత్నలు 58:11; యెహెజేక్లు 30:14; యెహెజేక్లు 30:16; యెహెజేక్లు 22:31; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22; యెషయా 42:25; విలాపవాకయ్ములు 4:11; ఆమోసు 1:4; 

ఆమోసు 1:7; ఆమోసు 1:10; ఆమోసు 1:12; ఆమోసు 1:14; ఆమోసు 2:2; ఆమోసు 2:5; 

నహూము 1:5; నహూము 1:6; యెహెజేక్లు 30:6; నిరగ్మకాండము 7:17; యిరిమ్యా 47:4; 

యెహెజేక్లు 25:5; యెహెజేక్లు 30:26; యెహెజేక్లు 39:6;  

వచనము 12 

నైలునదిని ఎండిపోజేసి నేనా దేశమును దురజ్నులకు అమిమ్వేసెదను, పరదేశులచేత నేను ఆ దేశమును 

దానిలోనునన్ సమసత్మును పాడు చేయించెదను, యెహోవానైన నేను మాట యిచిచ్యునాన్ను 

యెహెజేక్లు 30:5; యెహెజేక్లు 30:6; యెషయా 18:1; యెషయా 18:2; యెషయా 20:3; 

యెషయా 20:5; జెఫనాయ్ 2:12; యెహెజేక్లు 38:11; యెహెజేక్లు 39:6; నాయ్యాధిపతులు 

18:7; యెషయా 32:9-11; యెషయా 47:8; యిరిమ్యా 49:31; జెఫనాయ్ 2:15; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 5:2; యెహెజేక్లు 30:4; యెహెజేక్లు 26:16; యెహెజేక్లు 27:35; 

యెహెజేక్లు 32:9; యెహెజేక్లు 32:10; యెషయా 19:17; యెషయా 23:5; యిరిమ్యా 49:21; 

జెకరాయ్ 11:2; జెకరాయ్ 11:3; యెహెజేక్లు 33:33; ఆమోసు 4:2; యెహెజేక్లు 30:16;  

వచనము 13 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు విగర్హములను నిరూమ్లముచేసి, నొపులో ఒక బొమమ్లేకుండ 

చేసెదను, ఇక ఐగుపుత్ దేశములో అధిపతిగా ఉండుటకెవడును లేకపోవును, ఐగుపుత్ దేశములో 

భయము పుటిట్ంచెదను. 
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యెహెజేక్లు 29:4; యెహెజేక్లు 29:5; యెహెజేక్లు 29:19; యెహెజేక్లు 32:11-16; 

యెహెజేక్లు 30:24; యెహెజేక్లు 30:25; యెషయా 28:2; యిరిమ్యా 4:7; యిరిమ్యా 25:9; 

యెహెజేక్లు 26:7; యెహెజేక్లు 29:8; యెహెజేక్లు 29:11; యెహెజేక్లు 30:4; యెహెజేక్లు 

31:2;  

వచనము 14 

పతోర్సును పాడుచేసెదను. సోయనులో అగిన్యుంచెదను, నోలో తీరుప్లు చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 28:7; యెహెజేక్లు 31:12; యెహెజేక్లు 32:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50; 

యెషయా 14:4-6; యిరిమ్యా 51:20-23; హబకూక్కు 1:6-9; యెహెజేక్లు 35:8; యెహెజేక్లు 

39:4; యెహెజేక్లు 39:11-20; యెషయా 34:3-7; జెఫనాయ్ 1:17; జెఫనాయ్ 1:18; పర్కటన 

14:20; పర్కటన 19:18; యెషయా 21:1; యెషయా 28:2; యిరిమ్యా 4:7; యిరిమ్యా 25:9; 

యెహెజేక్లు 26:7;  

వచనము 15 

ఐగుపుత్నకు కోటగానునన్ సీనుమీద నా కోర్ధము కుమమ్రించెదను, నోలోని జనసమూహమును 

నిరూమ్లము చేసెదను 

యెహెజేక్లు 29:3; యెషయా 19:4-10; యెషయా 44:27; యిరిమ్యా 50:38; యిరిమ్యా 

51:36; నహూము 1:4; పర్కటన 16:12; నాయ్యాధిపతులు 2:14; యెషయా 19:4; 1 

కొరిందీయులకు 10:26; యెహెజేక్లు 28:10; యెహెజేక్లు 31:12; కీరత్నలు 107:33; యెషయా 

1:7; యెషయా 11:15; యెషయా 19:5; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 19:7; యెహెజేక్లు 

26:14; యెహెజేక్లు 29:10; యెహెజేక్లు 32:13;  

వచనము 16 

ఐగుపుత్ దేశములో నేను అగిన్యుంచగా సీనునకు మెండుగ నొపిప్పటుట్ను, నోపురము పడగొటట్బడును, 

పగటివేళ శతుర్వులు వచిచ్ నొపుమీద పడుదురు. 
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నిరగ్మకాండము 12:12; యెషయా 19:1-15; యిరిమ్యా 43:12; యిరిమ్యా 43:13; యిరిమ్యా 

46:25; జెఫనాయ్ 2:11; జెకరాయ్ 13:2; యెషయా 19:13; యిరిమ్యా 2:16; యిరిమ్యా 44:1; 

యిరిమ్యా 46:14; హోషేయ 9:6; యెహెజేక్లు 29:14; యెహెజేక్లు 29:15; జెకరాయ్ 10:11; 

యెషయా 19:16; యిరిమ్యా 46:5; కీరత్నలు 9:20; యిరిమ్యా 46:19; యెహెజేక్లు 6:6; 

యెహెజేక్లు 29:9;  

వచనము 17 

ఓనువారిలోను పిబేసెతు వారిలోను యౌవనులు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. ఆ పటట్ణసుథ్లు చెరలోనికి 

పోవుదురు. 

యెహెజేక్లు 29:14; సంఖాయ్కాండము 13:22; కీరత్నలు 78:12; కీరత్నలు 78:43; యెషయా 

19:11; యెషయా 30:4; యిరిమ్యా 46:25; నహూము 3:8; నిరగ్మకాండము 7:4; యెషయా 

11:11; యిరిమ్యా 44:1; యెహెజేక్లు 25:11; యెహెజేక్లు 30:8; యెహెజేక్లు 30:19;  

వచనము 18 

ఐగుపుత్పెటిట్న కాండల్ను నేను తహపనేసులో విరుచు దినమున చీకటికముమ్ను, ఐగుపీత్యుల 

బలగరవ్ము అణచబడును, మబుబ్ ఐగుపుత్ను కముమ్ను, దాని కుమారెత్లు చెరలోనికి పోవుదురు. 

కీరత్నలు 11:6; నహూము 1:6; పర్కటన 16:1; నిరగ్మకాండము 16:1; యెహెజేక్లు 7:8;  

వచనము 19 

నేను ఐగుపీత్యులకు శిక్ష విధింపగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 30:8; యెహెజేక్లు 30:9; యెహెజేక్లు 28:18; నిరగ్మకాండము 16:1; యిరిమ్యా 

2:16; యిరిమ్యా 44:1; యిరిమ్యా 46:14; యెహెజేక్లు 39:6; నహూము 1:6;  

వచనము 20 

పదకొండవ సంవతస్రము మొదటినెల యేడవ దినమున యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

ఆదికాండము 41:45; యెహెజేక్లు 30:23; యెహెజేక్లు 30:26;  
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వచనము 21 

నరపుతుర్డా, నేను ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో బాహువును విరిచితిని, అది బాగవుటకు ఎవరును దానికి 

కటుట్కటట్రు, అది కుదరచ్బడి ఖడగ్ము పటుట్కొనులాగున ఎవరును దానికి బదద్కటట్రు; కావున పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యిరిమ్యా 2:16; యిరిమ్యా 43:7-9; యిరిమ్యా 46:14; నిరగ్మకాండము 10:15; యెషయా 

5:30; యెషయా 9:19; యెషయా 13:10; యోవేలు 3:15; మతత్యి 24:29; యెహెజేక్లు 

29:15; యెషయా 9:4; యెషయా 10:27; యెషయా 14:25; యెహెజేక్లు 31:18; యెహెజేక్లు 

32:18-32; యెషయా 14:11; యిరిమ్యా 46:20-26; యెహెజేక్లు 30:3; యెషయా 19:1; 

యెషయా 20:4; యెషయా 30:4; యిరిమ్యా 44:1; విలాపవాకయ్ములు 2:1; యెహెజేక్లు 30:23; 

యెహెజేక్లు 30:26; యెహెజేక్లు 32:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:23;  

వచనము 22 

నేను ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోకు విరోధినైయునాన్ను, బాగుగా ఉనన్దానిని విరిగిపోయిన దానిని అతని 

రెండుచేతులను విరిచి, అతని చేతిలోనుండి ఖడగ్ము జారిపడజేసెదను. 

యెహెజేక్లు 30:14; యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 5:15; యెహెజేక్లు 25:11; యెహెజేక్లు 

39:21; సంఖాయ్కాండము 33:4; కీరత్నలు 9:16; కీరత్నలు 149:7; రోమీయులకు 2:5; పర్కటన 

17:1; నిరగ్మకాండము 7:4; నిరగ్మకాండము 7:17; నిరగ్మకాండము 8:22; కీరత్నలు 83:18; 

యెషయా 9:9; యెహెజేక్లు 11:9; యెహెజేక్లు 30:25;  

వచనము 23 

ఐగుపీత్యులను జనములలోనికి చెదరగొటుట్దును, ఆ యా దేశములకు వారిని వెళల్గొటుట్దును. 

యెహెజేక్లు 1:2; యెహెజేక్లు 26:1; యెహెజేక్లు 29:1; యెహెజేక్లు 29:17; యెహెజేక్లు 

20:1; యెహెజేక్లు 31:1; యెహెజేక్లు 32:1;  

వచనము 24 
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మరియు బబులోను రాజుయొకక్ చేతులను బలపరచి నా ఖడగ్ము అతని చేతికిచెచ్దను, ఫరోయొకక్ 

చేతులను నేను విరిచినందున బబులోనురాజు చూచుచుండగా ఫరో చావుదెబబ్ తినినవాడై 

మూలుగ్లిడును.  

యెహెజేక్లు 30:24; కీరత్నలు 10:15; కీరత్నలు 37:17; యిరిమ్యా 48:25; యెషయా 1:6; 

యిరిమ్యా 30:13; యిరిమ్యా 46:11; యిరిమ్యా 51:8; యిరిమ్యా 51:9; నహూము 3:16; 

పర్కటన 18:21; 1 సమూయేలు 2:31; కీరత్నలు 58:6; కీరత్నలు 76:5; కీరత్నలు 89:43; 

యెషయా 45:1; యెహెజేక్లు 31:17; దానియేలు 11:6; నహూము 3:19;  

వచనము 25 

బబులోను రాజుయొకక్ చేతులను బలపరచి ఫరోచేతులను ఎతత్కుండచేసి, ఐగుపుత్ దేశముమీద 

చాపుటకై నేను నా ఖడగ్మును బబులోను రాజు చేతికియయ్గా నేను యెహోవానై యునాన్నని 

ఐగుపీత్యులు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 29:3; యిరిమ్యా 46:25; కీరత్నలు 37:17; యెహెజేక్లు 34:16; 2 రాజులు 24:7; 

యిరిమ్యా 37:7; యిరిమ్యా 46:1-12; యిరిమ్యా 46:21-25; యోబు 22:9; యోబు 38:15; 

కీరత్నలు 10:15; యెహెజేక్లు 32:11; నహూము 3:19; జెకరాయ్ 11:17;  

వచనము 26 

నేనే యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ నేను ఐగుపీత్యులను జనములలోనికి చెదరగొటిట్ 

ఆ యా దేశములకు వారిని వెళల్గొటుట్దును. 

యెహెజేక్లు 30:17; యెహెజేక్లు 30:18; యెహెజేక్లు 30:26; యెహెజేక్లు 29:12; యెహెజేక్లు 

29:13; యెహెజేక్లు 32:9;  
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వచనము 1 

మరియు పదకొండవ సంవతస్రము మూడవ నెల మొదటి దినమున యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 30:25; నెహెమాయ్ 6:9; కీరత్నలు 18:32; కీరత్నలు 18:39; కీరత్నలు 144:1; 

యెషయా 45:1; యెషయా 45:5; యిరిమ్యా 27:6-8; జెకరాయ్ 10:11; జెకరాయ్ 10:12; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42; కీరత్నలు 17:13; యెషయా 

10:5; యెషయా 10:6; యెషయా 10:15; జెఫనాయ్ 2:12; యెహెజేక్లు 26:15; యోబు 24:12; 

యిరిమ్యా 51:52; కీరత్నలు 89:21; విలాపవాకయ్ములు 2:12; యెహెజేక్లు 30:10; యెహెజేక్లు 

30:21; లూకా 10:30; పర్కటన 6:4; పర్కటన 13:3;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, నీవు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోతోను అతని సమూహముతోను ఇటల్నుము ఘనుడవైన నీవు 

ఎవనితో సమానుడవు? 

యెహెజేక్లు 30:19; యెహెజేక్లు 30:26; యెహెజేక్లు 29:16; యెహెజేక్లు 29:21; యెహెజేక్లు 

32:15; యెహెజేక్లు 38:16; యెహెజేక్లు 38:23; యెహెజేక్లు 39:21; యెహెజేక్లు 39:22; 

కీరత్నలు 9:16; కీరత్నలు 18:39; కీరత్నలు 89:21; యెహెజేక్లు 30:10; యెహెజేక్లు 30:24; 

హబకూక్కు 1:12; పర్కటన 6:4;  

వచనము 3 

అషూష్రీయులు లెబానోను దేవదారు వృక్షమైనటుట్ండిరి. దాని కొమమ్లు శృంగారములు, దాని గుబురు 

విశాలము, దానికొన బహు ఎతత్యినందున మేఘములకు అంటెను. 

యెహెజేక్లు 30:17; యెహెజేక్లు 30:18; యెహెజేక్లు 30:23; యెహెజేక్లు 6:13; యెహెజేక్లు 

29:12; దానియేలు 11:42; యెహెజేక్లు 30:8; యిరిమ్యా 44:30; యెహెజేక్లు 6:7; 

యెహెజేక్లు 30:25; యెహెజేక్లు 32:9; యెహెజేక్లు 32:15; హబకూక్కు 1:17;  

వచనము 4 
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నీళుల్ండుటవలన అది మికిక్లి గొపప్దాయెను, లోతైన నది ఆధారమైనందున అది మికిక్లి యెతుత్గా 

పెరిగెను, అది యుండుచోటున ఆ నది కాలువలు పారుచు పొలములోను చెటల్నిన్టికిని పర్వహించెను. 

యెహెజేక్లు 1:2; యెహెజేక్లు 30:20; యిరిమ్యా 52:5; యిరిమ్యా 52:6; యెహెజేక్లు 8:1; 

యెహెజేక్లు 20:1; యెహెజేక్లు 24:1;  

వచనము 5 

కాబటిట్ అది ఎదిగి పొలములోని చెటల్నిన్టికంటె ఎతుత్గలదాయెను, దాని శాఖలు బహు 

విసాత్రములాయెను, నీరు సమృది ధ్గా ఉనన్ందున దాని చిగుళుల్ పెదద్కొమమ్లాయెను. 

యిరిమ్యా 1:5; యిరిమ్యా 1:17; పర్కటన 10:11; యెహెజేక్లు 29:19; యెహెజేక్లు 30:10; 

నహూము 3:8-10; యెహెజేక్లు 31:18; యెషయా 14:13; యెషయా 14:14; యెహెజేక్లు 

29:15; యెహెజేక్లు 32:19; ఆమోసు 6:2; జెకరాయ్ 11:2;  

వచనము 6 

ఆకాశపకుష్లనిన్యు దాని శాఖలలో గూళుల్కటుట్కొనెను, భూజంతువులనిన్యు దాని కొమమ్లకిర్ంద 

పిలల్లు పెటెట్ను, దాని నీడను సకలమైన గొపప్ జనములు నివసించెను. 

నహూము 3:1-19; జెఫనాయ్ 2:13; యెహెజేక్లు 17:3; యెహెజేక్లు 17:4; యెహెజేక్లు 17:22; 

యెషయా 10:33; యెషయా 10:34; యెషయా 37:24; దానియేలు 4:10; దానియేలు 

4:20-23; జెకరాయ్ 11:2; యెహెజేక్లు 31:6; నాయ్యాధిపతులు 9:15; దానియేలు 4:12; 

సంఖాయ్కాండము 24:6; 2 రాజులు 18:28; 2 రాజులు 19:23; యెషయా 2:13; యెషయా 8:7; 

యెషయా 36:4; యెషయా 36:13; యెషయా 45:14; యిరిమ్యా 50:18; యెహెజేక్లు 19:11; 

యెహెజేక్లు 31:17; యెహెజేక్లు 32:22; హోషేయ 14:6; ఆమోసు 6:2; నహూము 3:3; 

నహూము 3:8; నహూము 3:18; మారుక్ 4:32;  

వచనము 7 

ఈలాగున అది పొడుగైన కొమమ్లు కలిగి దాని వేరు విసాత్ర జలమునన్చోట పారుటవలన అది మికిక్లి 

గొపప్దై కంటికి అందమైనదాయెను.  
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యెహెజేక్లు 17:5; యెహెజేక్లు 17:8; సామెతలు 14:28; యిరిమ్యా 51:36; పర్కటన 17:1; 

పర్కటన 17:15; సంఖాయ్కాండము 24:6; యెషయా 1:30; యిరిమ్యా 17:8;  

వచనము 8 

దేవుని వనములోనునన్ దేవదారు వృక్ష ములు దాని మరుగుచేయలేకపోయెను, సరళవృక్షములు దాని 

శాఖలంత గొపప్వికావు అకోష్ట వృక్షములు దాని కొమమ్లంత గొపప్వికావు, దానికునన్ శృంగారము 

దేవుని వనములోనునన్ వృక్షములలో దేనికిని లేదు. 

కీరత్నలు 37:35; కీరత్నలు 37:36; యెషయా 10:8-14; యెషయా 36:4; యెషయా 36:18; 

యెషయా 36:19; యెషయా 37:11-13; దానియేలు 4:11;  

వచనము 9 

విసాత్రమైన కొమమ్లతో నేను దానిని శృంగారించినందున దేవుని వనమైన ఏదెనులోనునన్ 

వృక్షములనిన్యు దాని సొగసు చూచి దానియందు అసూయపడెను. 

యెహెజేక్లు 17:23; దానియేలు 4:12; దానియేలు 4:21; మతత్యి 13:32; కీరత్నలు 37:35; 

కీరత్నలు 104:17; యెహెజేక్లు 31:3; యెహెజేక్లు 31:17; లూకా 13:19;  

వచనము 10 

కావున పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ యెతుత్నుబటిట్ నీవు అతిశయపడితివి, తన 

కొన మేఘములకంటజేసి తన యెతుత్నుబటిట్ అతడు గరివ్ం చెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 11 

కాబటిట్ యతని దుషట్తవ్మునుబటిట్ యతనిని తరిమివేసి, జనములలో బలముగల జనమునకు నేనతని 

నపప్గించెదను; ఆ జనము అతనికి తగినపని చేయును. 

యెహెజేక్లు 28:13; ఆదికాండము 2:8; ఆదికాండము 13:10; కీరత్నలు 80:10; యెషయా 

51:3; కీరత్నలు 37:35; యెషయా 10:7-14; యెషయా 36:4-18; యెషయా 37:11-13; 

ఆదికాండము 2:9; ఆదికాండము 30:37; యోవేలు 2:3;  
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వచనము 12 

జనములలో కూర్రులైన పరదేశులు అతనిని నరికిపారవేసిరి, కొండలలోను లోయలనిన్టిలోను అతని 

కొమమ్లు పడెను, భూమియందునన్ వాగులలో అతని శాఖలు విరిగిపడెను, భూజనులందరును అతని 

నీడను విడిచి అతనిని పడియుండనిచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 16:14; నిరగ్మకాండము 9:16; కీరత్నలు 75:6; కీరత్నలు 75:7; దానియేలు 2:21; 

దానియేలు 2:37; దానియేలు 2:38; దానియేలు 4:22-25; దానియేలు 5:20-23; యెహెజేక్లు 

17:22; యెహెజేక్లు 17:24; నాయ్యాధిపతులు 9:8-20; కీరత్నలు 96:12; కీరత్నలు 96:13; 

యెషయా 55:12; జెకరాయ్ 11:2; ఆదికాండము 26:14; ఆదికాండము 37:11; 1 సమూయేలు 

18:15; సామెతలు 27:4; పర్సంగి 4:4; యాకోబు 4:5; యాకోబు 4:6; ఆదికాండము 2:8; 

ఆదికాండము 2:9; యిరిమ్యా 51:53; యెహెజేక్లు 28:13; యెహెజేక్లు 31:16; యెహెజేక్లు 

31:18; యోవేలు 2:3; 2 కొరిందీయులకు 12:4;  

వచనము 13 

పడిపోయిన అతని మోడుమీద ఆకాశపకుష్లనిన్యు దిగి వార్లును, అతని కొమమ్లమీద 

భూజంతువులనిన్యు పడును. 

మతత్యి 23:12; యెహెజేక్లు 31:14; యెహెజేక్లు 28:17; 2 దినవృతాత్ంతములు 25:19; 2 

దినవృతాత్ంతములు 32:25; యోబు 11:11; యోబు 11:12; సామెతలు 16:18; సామెతలు 

18:12; యెషయా 14:13-15; దానియేలు 4:30; దానియేలు 5:20; ఓబధాయ్ 1:3; యాకోబు 

4:6; యెషయా 10:12; యెహెజేక్లు 28:2; దానియేలు 5:23;  

వచనము 14 

నీరునన్చోటున నునన్ వృక్షములనిన్టిలో ఏదియు తన యెతుత్నుబటిట్ అతిశయపడి, తన కొనను 

మేఘములకంటజేసి, యే వృక్షముగాని దాని యెతుత్నుబటిట్ గరివ్ంపకుండునటుల్, కిర్ందిలోకమునకు 

పోవు నరులయొదద్కు దిగువారితోకూడ మరణము పాలైరి. 
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యెహెజేక్లు 11:9; యెహెజేక్లు 21:31; యెహెజేక్లు 23:28; నాయ్యాధిపతులు 16:23; 1 

తిమోతి 1:20; యెహెజేక్లు 32:11; యెహెజేక్లు 32:12; యిరిమ్యా 25:9; దానియేలు 5:18; 

దానియేలు 5:19; నాయ్యాధిపతులు 1:7; మతత్యి 7:1; మతత్యి 7:2; యాకోబు 2:13; 

లేవీయకాండము 18:24-28; లేవీయకాండము 20:22; లేవీయకాండము 20:23; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:12; విలాపవాకయ్ములు 1:21; నహూము 3:18;  

వచనము 15 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అతడు పాతాళములోనికి పోయిన దినమున నేను 

అంగలారుప్ కలుగజేసితిని, అగాధజలములు అతని కపప్జేసితిని, అనేక జలములను ఆపి అతనినిబటిట్ 

నేను వాటి పర్వాహములను బంధించితిని, అతనికొరకు నేను లెబానోను పరవ్తమును గాఢాంధకారము 

కమమ్జేసితిని, ఫలవృక్షములనిన్యు అతనిగూరిచ్ వాయ్కులపడెను, పాతాళములోనికి నేనతని దింపగా 

గోతిలోనికి పోవువారియొదద్కు అతని పడవేయగా 

యెహెజేక్లు 28:7; యెహెజేక్లు 30:11; హబకూక్కు 1:6; హబకూక్కు 1:11; యెహెజేక్లు 32:4; 

యెహెజేక్లు 32:5; యెహెజేక్లు 35:5; యెహెజేక్లు 35:8; యెహెజేక్లు 39:4; యెషయా 

34:5-7; దానియేలు 4:12-14; నహూము 3:17; నహూము 3:18; పర్కటన 17:16; యెషయా 

21:1; యెహెజేక్లు 29:11; యెహెజేక్లు 30:12; దానియేలు 4:14;  

వచనము 16 

అతని పాటు ధవ్నిచేత జనములను వణకజేసితిని, నీరు పీలుచ్ లెబానోను శేర్షఠ్వృక్షములనిన్యు ఏదెను 

వృక్షములనిన్యు పాతాళములో తముమ్ను తాము ఓదారుచ్కొనిరి.  

యెహెజేక్లు 29:5; యెహెజేక్లు 32:4; యెషయా 18:6; పర్కటన 19:17; పర్కటన 19:18; 

దానియేలు 4:14;  

వచనము 17 

అనయ్జనులమధయ్ అతని నీడను నివసించి అతనికి సహాయులగువారు అతనితోకూడ పాతాళమునకు 

అతడు హతము చేసినవారియొదద్కు దిగిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21; నెహెమాయ్ 13:18; దానియేలు 

4:32; దానియేలు 5:22; దానియేలు 5:23; 1 కొరిందీయులకు 10:11; 2 పేతురు 2:6; కీరత్నలు 

82:7; హెబీర్యులకు 9:27; యెహెజేక్లు 32:18-32; కీరత్నలు 63:9; కీరత్నలు 63:10; యెషయా 

10:12; యెహెజేక్లు 31:10; యెహెజేక్లు 31:16;  

వచనము 18 

కాబటిట్ ఘనముగాను గొపప్గానునన్ నీవు ఏదెను వనములోని వృక్షములలో దేనికి సముడవు? నీవు 

పాతాళములోనికి తోర్యబడి, ఘనులై అకక్డికి దిగిపోయిన రాజులయొదద్ ఉందువు; ఖడగ్ముచేత 

హతులైన వారియొదద్ను సునన్తినొందని వారియొదద్ను నీవు పడియునాన్వు. ఫరోకును అతని 

సమూహమునకును ఈలాగు సంభవించును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

నహూము 2:8-10; పర్కటన 18:9-11; పర్కటన 18:18; పర్కటన 18:19; మలాకీ 3:4;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 32	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మరియు పండెర్ండవ సంవతస్రము పండెర్ండవ నెల మొదటి దినమున యెహోవా వాకుక్ నాకు 

పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 26:10; యెహెజేక్లు 26:15; యెహెజేక్లు 27:28; నహూము 2:3; హగగ్యి 2:7; 

హెబీర్యులకు 12:26; హెబీర్యులకు 12:27; పర్కటన 11:13; పర్కటన 18:9-24; యెహెజేక్లు 

32:18-32; యెషయా 14:15; యెహెజేక్లు 31:9; యెహెజేక్లు 31:18; యెషయా 14:8; 

హబకూక్కు 2:17; యెహెజేక్లు 31:14; యెహెజేక్లు 32:31; యెషయా 14:15; ఆదికాండము 

2:8; ఆదికాండము 2:9; యెషయా 23:11; యిరిమ్యా 50:46; దానియేలు 4:20; మతత్యి 

11:23;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోనుగూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ అతనికి ఈ మాట పర్కటింపుము 

జనములలో కొదమసింహమువంటి వాడవని నీవు ఎంచబడితివి, జలములలో మొసలివంటివాడవై నీ 

నదులలో రేగుచు నీ కాళల్తో నీళుల్ కలియబెటిట్తివి, వాటి వాగులను బురదగా చేసితివి. 

యెహెజేక్లు 32:20-30; కీరత్నలు 9:17; యెషయా 14:9; యెహెజేక్లు 30:6-8; యెహెజేక్లు 

30:21-25; నెహెమాయ్ 3:17; నెహెమాయ్ 3:18; యెహెజేక్లు 31:3; యెహెజేక్లు 31:6; 

యెహెజేక్లు 32:31; విలాపవాకయ్ములు 4:20; దానియేలు 4:11; దానియేలు 4:12; మారుక్ 

4:32; జెకరాయ్ 11:2; మతత్యి 11:23;  

వచనము 3 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గుంపులు గుంపులుగా జనములను సమకూరిచ్ నేను 

నావలను నీమీద వేయగా వారు నా వలలో చికిక్న నినున్ బయటికి లాగెదరు. 

యెహెజేక్లు 31:2; యెహెజేక్లు 32:19; యెహెజేక్లు 31:9; యెహెజేక్లు 31:16; యెహెజేక్లు 

28:10; యెహెజేక్లు 32:10; యెహెజేక్లు 32:19; యెహెజేక్లు 32:21; యెహెజేక్లు 

32:24-32; 1 సమూయేలు 17:26; 1 సమూయేలు 17:36; 2 సమూయేలు 1:20; యిరిమ్యా 
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9:25; యిరిమ్యా 9:26; 2 దినవృతాత్ంతములు 28:22; కీరత్నలు 52:7; మతత్యి 13:19; మతత్యి 

26:26-28; 1 కొరిందీయులకు 10:14; ఆదికాండము 2:8; ఆదికాండము 2:9; కీరత్నలు 37:35; 

యిరిమ్యా 44:30; యిరిమ్యా 46:17; యెహెజేక్లు 29:5; యెహెజేక్లు 30:18; లూకా 3:9; 

లూకా 10:15;  

వచనము 4 

నేను నినున్ నేల పడవేసి తెరపనేలమీద పారవేసెదను, ఆకాశపకుష్లనిన్యు నీమీద వార్లునటుల్చేసి 

నీవలన భూజంతువులనిన్టిని కడుపార తిననిచెచ్దను, 

యెహెజేక్లు 32:17; యెహెజేక్లు 1:2; యెహెజేక్లు 29:1; యెహెజేక్లు 29:17; యెహెజేక్లు 

30:20; యిరిమ్యా 44:30; యెహెజేక్లు 20:1; యెహెజేక్లు 24:1; యెహెజేక్లు 40:1;  

వచనము 5 

నీ మాంసమును పరవ్తములమీద వేసెదను, లోయలనిన్టిని నీ కళేబరములతో నింపెదను. 

యెహెజేక్లు 32:16; యెహెజేక్లు 32:18; యెహెజేక్లు 19:1; యెహెజేక్లు 27:2; యెహెజేక్లు 

27:32; యెహెజేక్లు 28:12; యిరిమ్యా 9:18; యెహెజేక్లు 19:2-6; యెహెజేక్లు 38:13; 

ఆదికాండము 49:9; సంఖాయ్కాండము 24:9; సామెతలు 28:15; యిరిమ్యా 4:7; నహూము 

2:11-13; యెహెజేక్లు 29:3; కీరత్నలు 74:13; కీరత్నలు 74:14; యెషయా 27:1; యెషయా 

51:9; యెహెజేక్లు 34:18; ఆదికాండము 1:21; ఆదికాండము 12:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 

22:8; యిరిమ్యా 46:8; యెహెజేక్లు 26:17; యెహెజేక్లు 29:15; యెహెజేక్లు 32:13; 

ఆమోసు 5:1;  

వచనము 6 

మరియు భూమిని నీ రకత్ధారచేత పరవ్తములవరకు నేను తడుపుదును, లోయలు నీతో నింపబడును. 

యెహెజేక్లు 12:13; యెహెజేక్లు 17:20; పర్సంగి 9:12; యిరిమ్యా 16:16; విలాపవాకయ్ములు 

1:13; హోషేయ 7:12; హబకూక్కు 1:14-17; యోబు 18:8; యోబు 19:6;  

వచనము 7 
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నేను నినున్ ఆరిప్వేసి ఆకాశమండలమును మరుగుచేసెదను, నక్షతర్ములను చీకటి కమమ్జేసెదను, 

సూరుయ్ని మబుబ్చేత కపెప్దను, చందుర్డు వెనెన్ల కాయకపోవును. 

యెహెజేక్లు 29:5; యెహెజేక్లు 31:12; యెహెజేక్లు 31:13; యెహెజేక్లు 39:4; యెహెజేక్లు 

39:5; యెహెజేక్లు 39:17-20; 1 సమూయేలు 17:44-46; కీరత్నలు 63:10; కీరత్నలు 74:14; 

కీరత్నలు 79:2; కీరత్నలు 79:3; కీరత్నలు 83:9; కీరత్నలు 83:10; కీరత్నలు 110:5; కీరత్నలు 

110:6; యెషయా 14:19; యెషయా 18:6; యెషయా 34:2-7; యెషయా 66:24; యిరిమ్యా 

8:2; యిరిమ్యా 25:33; యోవేలు 3:19; పర్కటన 19:17; పర్కటన 19:18; 1 రాజులు 21:24; 

యిరిమ్యా 34:20; యెహెజేక్లు 35:8;  

వచనము 8 

నినున్బటిట్ ఆకాశమందు పర్కాశించు జోయ్తులకనిన్టికిని అంధకారము కమమ్జేసెదను, నీ దేశముమీద 

గాఢాంధకారము వాయ్పింపజేసెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

1 రాజులు 21:24; యెషయా 34:3; యెహెజేక్లు 31:12; యెహెజేక్లు 35:8; యెహెజేక్లు 

39:4;  

వచనము 9 

నీవు ఎరుగని దేశములలోనికి నేను నినున్ వెళల్గొటిట్, జనములలో నీకు సమూలధవ్ంసము కలుగజేసి 

బహు జనములకు కోపము పుటిట్ంతును, 

నిరగ్మకాండము 7:17; యెషయా 34:3; యెషయా 34:7; పర్కటన 14:20; పర్కటన 16:6;  

వచనము 10 

నా ఖడగ్మును నేను వారిమీద ఝళిపించెదను, నినున్బటిట్ చాలమంది జనులు కలవరించుదురు, వారి 

రాజులును నినున్బటిట్ భీతులగుదురు, నీవు కూలు దినమున వారందరును ఎడతెగక పార్ణభయముచేత 

వణకుదురు. 

యోబు 18:5; యోబు 18:6; సామెతలు 13:9; యెహెజేక్లు 30:3; యెహెజేక్లు 30:18; 

నిరగ్మకాండము 10:21-23; యెషయా 13:10; యెషయా 34:4; యిరిమ్యా 13:16; యోవేలు 
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2:2; యోవేలు 2:31; యోవేలు 3:15; ఆమోసు 8:9; మతత్యి 24:29; పర్కటన 6:12; పర్కటన 

6:13; ఆదికాండము 1:14; యోబు 9:7; యెషయా 5:30; యెషయా 24:23; యిరిమ్యా 4:23; 

విలాపవాకయ్ములు 2:1; యోవేలు 2:10; మారుక్ 13:24; లూకా 21:25; పర్కటన 8:12;  

వచనము 11 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా బబులోనురాజు ఖడగ్ము నీమీదికి వచుచ్ను, 

ఆదికాండము 1:14; సామెతలు 20:20; యోబు 38:19; యెషయా 5:30; యెషయా 13:10; 

యెషయా 24:23; యెషయా 34:4; యెషయా 45:7; యిరిమ్యా 4:23; విలాపవాకయ్ములు 2:1; 

మతత్యి 24:29; లూకా 21:25; పర్కటన 6:12; పర్కటన 8:12;  

వచనము 12 

శూరుల ఖడగ్ములచేత నేను నీ సైనయ్మును కూలెచ్దను, వారందరును జనములలో భయంకరులు; 

ఐగుపీత్యుల గరవ్ము నణచివేయగా దాని సైనయ్మంతయు లయమగును.  

పర్కటన 11:18; పర్కటన 18:10-15; యెహెజేక్లు 29:12; యెహెజేక్లు 30:23; యెహెజేక్లు 

30:26; యిరిమ్యా 25:15-25; యిరిమ్యా 46:12; యిరిమ్యా 46:25; యెహెజేక్లు 30:9; 

పర్కటన 18:9;  

వచనము 13 

మరియు గొపప్పర్వాహముల దరినునన్ పశువులననిన్టిని నేను లయపరచెదను, నరుని కాలైనను 

పశువు కాలైనను వాటిని కదలింపకయుండును. 

యెహెజేక్లు 27:35; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24; 1 రాజులు 9:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 

32:41; యెహెజేక్లు 26:16; యెహెజేక్లు 30:9; నిరగ్మకాండము 15:14-16; యిరిమ్యా 51:9; 

జెకరాయ్ 11:2; పర్కటన 18:10; యిరిమ్యా 46:5; యిరిమ్యా 49:21; యిరిమ్యా 50:46; 

యెహెజేక్లు 26:15; యెహెజేక్లు 27:29; యెహెజేక్లు 28:17; యెహెజేక్లు 29:8; యెహెజేక్లు 

31:18; పర్కటన 18:9;  

వచనము 14 
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అపుప్డు నేను వాటి నీళుల్ తొణకకుండజేసి తైలము పారునటుల్ వారి నదులను పారజేసెదను; ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 26:7; యెహెజేక్లు 30:4; యెహెజేక్లు 30:22-25; యిరిమ్యా 43:10; యిరిమ్యా 

46:13; యిరిమ్యా 46:24-26; యిరిమ్యా 46:26; యెహెజేక్లు 30:10; యెహెజేక్లు 31:11;  

వచనము 15 

నేను ఐగుపుత్ దేశమును పాడుచేసి అందులోని సమసత్మును నాశనము చేసి దాని నివాసులనందరిని 

నిరూమ్లము చేయగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 28:7; యెహెజేక్లు 30:11; యెహెజేక్లు 31:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50; హబకూక్కు 1:6; హబకూక్కు 1:7; యెహెజేక్లు 29:19; 

యెషయా 25:2; యెషయా 25:3; యెహెజేక్లు 26:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:23;  

వచనము 16 

ఇది అంగలారుప్ వచనము, వారు దానిని యెతిత్ పాడుదురు, అనయ్జనుల కుమారెత్లు దానిని యెతిత్ 

పాడుదురు; ఐగుపుత్నుగూరిచ్యు అందులోని సమూహమునుగూరిచ్యు ఆ వచనమెతిత్ వారు 

పాడుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 29:8; యెహెజేక్లు 30:12; యెహెజేక్లు 32:2; యెహెజేక్లు 29:11; యెహెజేక్లు 

34:18; హెబీర్యులకు 6:13;  

వచనము 17 

పండెర్ండవ సంవతస్రము నెల పదునైదవ దినమున యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 
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నరపుతుర్డా, అలల్రిచేయు ఐగుపీత్యుల సమూహమునుగూరిచ్ అంగలారుచ్ము, పర్సిది ధ్నొందిన 

జనముల కుమారెత్ త్లు భూమికిర్ందికి దిగిపోయినటుల్ భూమి కిర్ందికిని పాతాళమునకు పోయిన 

వారియొదద్కును వారిని పడవేయుము. 

యెహెజేక్లు 29:12; యెహెజేక్లు 29:19; యెహెజేక్లు 29:20; కీరత్నలు 24:1; కీరత్నలు 

107:34; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 30:26; నిరగ్మకాండము 7:5; నిరగ్మకాండము 14:4; 

నిరగ్మకాండము 14:18; కీరత్నలు 9:16; కీరత్నలు 83:17; కీరత్నలు 83:18; నిరగ్మకాండము 

7:17; యెహెజేక్లు 30:25; యెహెజేక్లు 37:6;  

వచనము 19 

సౌందరయ్మందు నీవు ఎవనిని మించినవాడవు? దిగి సునన్తినొందని వారియొదద్ పడియుండుము. 

యెహెజేక్లు 32:2; యెహెజేక్లు 26:17; 2 సమూయేలు 1:17; 2 సమూయేలు 3:33; 2 

సమూయేలు 3:34; 2 దినవృతాత్ంతములు 35:25; యిరిమ్యా 9:17; యెహెజేక్లు 19:1; 

యెహెజేక్లు 28:12; యెహెజేక్లు 32:18; ఆమోసు 5:1;  

వచనము 20 

ఖడగ్ముచేత హతమైన వారిమధయ్ వారు కూలుదురు, అది కతిత్పాలగును, దానిని దాని జనులను లాగి 

పడవేయుడి. 

యెహెజేక్లు 32:1; యెహెజేక్లు 1:2; యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 24:1; యెహెజేక్లు 40:1;  

వచనము 21 

వారు దిగిపోయిరే, సునన్తినొందని వీరు ఖడగ్ముచేత హతమై అకక్డ పడియుండిరే, అని యందురు; 

పాతాళములోనునన్ పరాకర్మశాలురలో బలాఢుయ్లు దానిగూరిచ్యు దాని సహాయులనుగూరిచ్యు 

అందురు. 

యెహెజేక్లు 32:2; యెహెజేక్లు 32:16; యెహెజేక్లు 21:6; యెహెజేక్లు 21:7; యెషయా 

16:9; మీకా 1:8; లూకా 19:41; రోమీయులకు 12:15; యెహెజేక్లు 43:3; యిరిమ్యా 1:10; 

హోషేయ 6:5; యెహెజేక్లు 32:21; యెహెజేక్లు 32:24-32; యెహెజేక్లు 26:20; యెహెజేక్లు 
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31:14; కీరత్నలు 30:9; కీరత్నలు 63:9; యెషయా 14:15; సంఖాయ్కాండము 16:33; కీరత్నలు 

88:5; యెషయా 5:14; యెషయా 14:18; యెషయా 25:5; యెహెజేక్లు 19:1; యెహెజేక్లు 

28:8; యెహెజేక్లు 30:7; యెహెజేక్లు 30:18; యెహెజేక్లు 31:16; లూకా 10:15;  

వచనము 22 

అషూష్రును దాని సమూహమంతయు అచచ్టనునన్వి, దాని చుటుట్ను వారి సమాధులునన్వి, వారందరు 

కతిత్పాలై చచిచ్యునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 27:3; యెహెజేక్లు 27:4; యెహెజేక్లు 28:12-17; యెహెజేక్లు 31:2; యెహెజేక్లు 

31:18; యెషయా 14:9-15; యెహెజేక్లు 32:21; యెహెజేక్లు 32:24; యెహెజేక్లు 32:29; 

యెహెజేక్లు 32:30; యెహెజేక్లు 28:10; 1 సమూయేలు 17:26; 1 సమూయేలు 17:36; 

యిరిమ్యా 9:25; యిరిమ్యా 9:26; యెషయా 14:11; యెహెజేక్లు 32:25; యెహెజేక్లు 32:26;  

వచనము 23 

దాని సమాధులు పాతాళాగాధములో నియమింపబడినవి, దాని సమూహము దాని సమాధిచుటుట్ 

నునన్ది, వారందరు సజీవుల లోకములో భయంకరులైన వారు, వారు కతిత్పాలై చచిచ్పడియుండిరి. 

యెహెజేక్లు 32:23-26; యెహెజేక్లు 32:29; యెహెజేక్లు 32:30; యెహెజేక్లు 29:8-12; 

కీరత్నలు 28:3; సామెతలు 24:11; యిరిమ్యా 22:19; యెషయా 14:11; యెహెజేక్లు 31:17; 

యెహెజేక్లు 32:26; యెహెజేక్లు 44:13; లూకా 10:15;  

వచనము 24 

అకక్డ ఏలామును దాని సమూహమును సమాధిచుటుట్ నునన్వి; అందరును కతిత్పాలై చచిచ్రి; వారు 

సజీవుల లోకములో భయంకరులైనవారు, వారు సునన్తిలేనివారై పాతాళములోనికి దిగిపోయిరి, 

గోతిలోనికి దిగిపోయినవారితో కూడ వారు అవమానము నొందుదురు. 

యెహెజేక్లు 32:27; యెషయా 1:31; యెషయా 14:9; యెషయా 14:10; లూకా 16:23; లూకా 

16:24; యెహెజేక్లు 32:19; యెహెజేక్లు 32:24; యెహెజేక్లు 32:25; సంఖాయ్కాండము 
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16:30-34; కీరత్నలు 9:17; కీరత్నలు 55:15; సామెతలు 14:32; యోబు 21:32; యెహెజేక్లు 

26:16; యెహెజేక్లు 28:10; యెహెజేక్లు 31:18; యెహెజేక్లు 32:18; హబకూక్కు 2:6;  

వచనము 25 

హతులైన వారిమధయ్ దానికిని దాని సమూహమునకును పడకయొకటి ఏరప్డెను, దాని సమాధులు 

దానిచుటుట్ నునన్వి; వారందరును సునన్తి లేనివారై హతులైరి; వారు సజీవులలోకములో భయంకరులు 

గనుక గోతిలోనికి దిగిపోయినవారితో కూడ వారును అవమానము నొందుదురు, హతులైన వారిమధయ్ 

అది యుంచబడును. 

యెహెజేక్లు 32:24; యెహెజేక్లు 32:26; యెహెజేక్లు 32:29; యెహెజేక్లు 32:30; యెహెజేక్లు 

31:3-18; సంఖాయ్కాండము 24:24; కీరత్నలు 83:8-10; యెషయా 30:33; యెషయా 

37:36-38; నహూము 1:7-12; నహూము 3:1-19; ఆదికాండము 10:11; 1 

దినవృతాత్ంతములు 1:17; నహూము 3:18;  

వచనము 26 

అకక్డ మెషెకును తుబాలును దాని సమూహమును ఉనన్వి; దాని సమాధులు దాని చుటుట్నునన్వి. 

వారందరు సునన్తిలేనివారు, సజీవుల లోకములో వారు భయంకరులైరి గనుక వారు కతిత్పాలైరి, 

ఆయుధములను చేతపటుట్కొని పాతాళములోనికి దిగిపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 26:20; యెషయా 14:15; యెహెజేక్లు 32:24-27; యెహెజేక్లు 32:32; 

యెహెజేక్లు 26:17; యెహెజేక్లు 26:20; యెషయా 14:16; యెషయా 51:12; యెషయా 

51:13; యెహెజేక్లు 26:20; యోబు 28:13; కీరత్నలు 27:13; కీరత్నలు 116:9; కీరత్నలు 

142:5; యెషయా 38:11; యిరిమ్యా 11:19; 2 రాజులు 9:37; యెషయా 14:19; యెషయా 

30:33; యిరిమ్యా 49:37; యెహెజేక్లు 32:20; యెహెజేక్లు 32:26; నహూము 3:18;  

వచనము 27 

అయితే వీరు సునన్తిలేని వారిలో పడిపోయిన శూరులదగగ్ర పండుకొనరు; వారు తమ 

యుధాద్యుధములను చేతపటుట్కొని పాతాళములోనికి దిగిపోయి, తమ ఖడగ్ములను తలలకిర్ంద 
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ఉంచుకొని పండుకొందురు; వీరు సజీవుల లోకములో భయంకరులైరి గనుక వారి దోషము వారి 

యెముకలకు తగిలెను. 

ఆదికాండము 10:22; ఆదికాండము 14:1; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:17; యిరిమ్యా 25:25; 

యిరిమ్యా 49:34-39; దానియేలు 8:2; యెహెజేక్లు 32:18; యెహెజేక్లు 32:21; యెహెజేక్లు 

26:20; యెహెజేక్లు 32:23; యెహెజేక్లు 32:25; యెహెజేక్లు 32:30; యెహెజేక్లు 16:52; 

యెహెజేక్లు 16:54; యెహెజేక్లు 34:29; యెహెజేక్లు 36:6; యెహెజేక్లు 36:7; యెహెజేక్లు 

36:15; యెహెజేక్లు 39:26; యెహెజేక్లు 44:13; యిరిమ్యా 3:24; యిరిమ్యా 3:25; 

హబకూక్కు 2:16; ఎజార్ 4:9; యెహెజేక్లు 28:10; యెహెజేక్లు 31:18; యెహెజేక్లు 32:19; 

యెహెజేక్లు 32:22; యెహెజేక్లు 32:26;  

వచనము 28 

నీవు సునన్తిలేనివారి మధయ్ నాశనమై కతిత్పాలైన వారియొదద్ పండుకొందువు. 

కీరత్నలు 139:8; పర్కటన 2:22; యెహెజేక్లు 32:19; యెహెజేక్లు 32:21; యెహెజేక్లు 44:7; 

యెహెజేక్లు 44:9; 2 సమూయేలు 1:20; 1 దినవృతాత్ంతములు 10:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

7:51; లూకా 12:4; లూకా 12:5; యెషయా 57:2; యిరిమ్యా 49:34; యెహెజేక్లు 32:24; 

యెహెజేక్లు 32:30; యెహెజేక్లు 39:26;  

వచనము 29 

అకక్డ ఎదోమును దాని రాజులును దాని అధిపతులందరును ఉనాన్రు; వారు పరాకర్మవంతులైనను 

కతిత్పాలైన వారియొదద్ ఉంచబడిరి; సునన్తిలేని వారియొదద్ను పాతాళములోనికి దిగిపోయిన 

వారియొదద్ను వారును పండుకొనిరి. 

యెహెజేక్లు 27:13; యెహెజేక్లు 38:2; యెహెజేక్లు 38:3; యెహెజేక్లు 39:1; ఆదికాండము 

10:2; ఆదికాండము 10:12; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:5; యెహెజేక్లు 32:19; యెహెజేక్లు 

32:20; యెహెజేక్లు 32:24; యెహెజేక్లు 32:23; యెహెజేక్లు 32:27; యెహెజేక్లు 32:32; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27; యెహెజేక్లు 26:20; యెహెజేక్లు 32:22;  
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వచనము 30 

అకక్డ ఉతత్రదేశపు అధిపతులందురును సీదోనీయులందరును హతమైన వారితో దిగిపోయియునాన్రు; 

వారు పరాకర్మవంతులై భయము పుటిట్ంచినను అవమానము నొందియునాన్రు; సునన్తిలేనివారై 

కతిత్పాలైన వారిమధయ్ పండుకొనియునాన్రు; గోతిలోనికి దిగిపోయిన వారితోపాటు వారును 

అవమానము నొందుదురు. 

యెహెజేక్లు 32:21; యోబు 3:13-15; యెషయా 14:18; యెషయా 14:19; యెషయా 54:17; 

2 కొరిందీయులకు 10:4; యెహెజేక్లు 18:20; యోబు 20:11; కీరత్నలు 49:14; కీరత్నలు 92:7; 

కీరత్నలు 92:9; కీరత్నలు 109:18; సామెతలు 14:32; యోహాను 8:24; 1 సమూయేలు 17:36; 

యెహెజేక్లు 26:20; యెహెజేక్లు 32:26; యెహెజేక్లు 32:32; లూకా 10:15;  

వచనము 31 

కతిత్పాలైన ఫరోయు అతనివారందరును వారినిచూచి తమ సమూహమంతటినిగూరిచ్ ఓదారుప్ 

తెచుచ్కొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 2:34; దానియేలు 2:35;  

వచనము 32 

సజీవుల లోకములో అతనిచేత భయము పుటిట్ంచితిని గనుక ఫరోయు అతని వారందరును కతిత్పాలైన 

వారియొదద్ సునన్తిలేనివారితో కూడ పండుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 25:1-17; యెహెజేక్లు 35:1-15; ఆదికాండము 25:30; ఆదికాండము 36:1-19; 

యెషయా 34:1-17; యెషయా 63:1-6; యిరిమ్యా 49:7-22; ఆమోసు 1:11; ఆమోసు 1:12; 

ఓబధాయ్ 1:1; ఓబధాయ్ 1:2-9; మలాకీ 1:3; మలాకీ 1:4; యిరిమ్యా 25:21; యెహెజేక్లు 32:19; 

యెహెజేక్లు 32:20; యెహెజేక్లు 32:22; యెహెజేక్లు 35:2;  
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 38:6; యెహెజేక్లు 38:15; యెహెజేక్లు 39:2; యిరిమ్యా 25:22; యెహెజేక్లు 

32:24; యెహెజేక్లు 32:25; సంఖాయ్కాండము 16:33; యిరిమ్యా 25:26; యెహెజేక్లు 28:21; 

యెహెజేక్లు 32:19; యెహెజేక్లు 32:20; యెహెజేక్లు 32:22; యెహెజేక్లు 39:26;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, నీవు నీ జనులకు సమాచారము పర్కటించి వారితో ఇటల్నుము నేను ఒకానొక 

దేశముమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంపగా ఆ జనులు తమలో ఒకనిని ఏరప్రచుకొని కావలిగా 

నిరణ్యించినయెడల 

యెహెజేక్లు 14:22; యెహెజేక్లు 31:16; విలాపవాకయ్ములు 2:13; యెహెజేక్లు 31:17;  

వచనము 3 

అతడు దేశముమీదికి ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచి, బాకా ఊది జనులను హెచచ్రిక చేసిన సమయమున 

యెహెజేక్లు 32:27; ఆదికాండము 35:5; యోబు 31:23; యిరిమ్యా 25:15-38; జెఫనాయ్ 

3:6-8; 2 కొరిందీయులకు 5:11; హెబీర్యులకు 10:31; పర్కటన 6:15-17; యెషయా 19:1; 

యిరిమ్యా 9:26; యిరిమ్యా 12:14; యిరిమ్యా 25:19; యిరిమ్యా 43:11; యిరిమ్యా 46:2; 

యిరిమ్యా 46:24; విలాపవాకయ్ములు 1:21; యెహెజేక్లు 26:20; యెహెజేక్లు 28:26; 

యెహెజేక్లు 29:2; యెహెజేక్లు 32:23; యెహెజేక్లు 32:26;  

వచనము 4 

ఎవడైనను బాకానాదము వినియును జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని పార్ణము తీసినయెడల 

వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 5 
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బాకానాదము వినియును వాడు జాగర్తత్పడకపోయెను గనుక తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది; 

ఏలయనగా వాడు జాగర్తత్పడినయెడల తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 33:17; యెహెజేక్లు 33:30; యెహెజేక్లు 3:11; యెహెజేక్లు 3:27; యెహెజేక్లు 

6:3; యెహెజేక్లు 11:8; యెహెజేక్లు 14:17; యెహెజేక్లు 14:21; యెహెజేక్లు 21:9-16; 

లేవీయకాండము 26:25; యిరిమ్యా 12:12; యిరిమ్యా 15:2; యిరిమ్యా 15:3; యిరిమ్యా 

25:31; యిరిమ్యా 47:6; యిరిమ్యా 47:7; జెకరాయ్ 13:7; యెహెజేక్లు 33:7; 2 సమూయేలు 

18:24-27; 2 రాజులు 9:17-20; యెషయా 21:6-9; యెషయా 56:9; యెషయా 56:10; 

యెషయా 62:6; యిరిమ్యా 51:12; హోషేయ 9:8; కీరత్నలు 127:1; పరమగీతము 3:3; 

యిరిమ్యా 4:5; యిరిమ్యా 6:17; యిరిమ్యా 31:6; యెహెజేక్లు 3:17; యెహెజేక్లు 33:12; 

మారుక్ 13:34; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26; 2 తిమోతి 4:5; హెబీర్యులకు 13:17;  

వచనము 6 

అయితే కావలివాడు ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచియు, బాకా ఊదనందుచేత జనులు అజాగర్తత్గా 

ఉండుటయు, ఖడగ్ము వచిచ్ వారిలో ఒకని పార్ణము తీయుటయు తటసిథ్ంచినయెడల వాడు తన 

దోషమునుబటిట్ పటట్బడినను, నేను కావలివానియొదద్ వాని పార్ణమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును.  

యెహెజేక్లు 33:8; యెహెజేక్లు 33:9; నెహెమాయ్ 4:18; నెహెమాయ్ 4:20; యెషయా 58:1; 

యిరిమ్యా 4:5; యిరిమ్యా 6:1; యిరిమ్యా 51:27; హోషేయ 8:1; యోవేలు 2:1; ఆమోసు 

3:1-15; ఆమోసు 6:1-14; 1 కొరిందీయులకు 8:1-13; 1 కొరిందీయులకు 14:8; 

సంఖాయ్కాండము 10:9; నెహెమాయ్ 9:26; కీరత్నలు 19:11; యిరిమ్యా 6:10; ఆమోసు 3:6; 

మతత్యి 3:7; మతత్యి 25:3; 1 కొరిందీయులకు 15:52; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14;  

వచనము 7 

నరపుతుర్డా, నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా 

నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:16; సామెతలు 29:1; యిరిమ్యా 6:17; యిరిమ్యా 42:20-22; జెకరాయ్ 

1:2-4; యాకోబు 1:22; యెహెజేక్లు 33:5; యెహెజేక్లు 33:9; యెహెజేక్లు 18:13; 

లేవీయకాండము 20:9; లేవీయకాండము 20:11-27; 2 సమూయేలు 1:16; 1 రాజులు 2:37; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26; యెహోషువ 2:19; యిరిమ్యా 

7:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:11; కొలొసస్యులకు 1:28;  

వచనము 8 

దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి నేను సెలవియయ్గా, అతడు 

తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట తెలియజేయనియెడల ఆ 

దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ 

చేయుదును. 

కీరత్నలు 95:7; హెబీర్యులకు 2:1-3; యెషయా 51:2; యోహాను 8:39; నిరగ్మకాండము 

9:19-21; 2 రాజులు 6:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37-41; హెబీర్యులకు 11:7; 

యెహోషువ 2:19; 2 సమూయేలు 1:16; సామెతలు 19:16; యెహెజేక్లు 3:19; యెహెజేక్లు 

18:27; యెహెజేక్లు 33:4; హోషేయ 12:14;  

వచనము 9 

అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన 

దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము 

దకిక్ంచుకొందువు. 

యెషయా 56:10; యెషయా 56:11; యెహెజేక్లు 33:8; యెహెజేక్లు 33:9; యెహెజేక్లు 

18:20; యెహెజేక్లు 18:24; సామెతలు 14:32; యోహాను 8:21-24; యెహెజేక్లు 3:18-20; 

యెహెజేక్లు 34:10; ఆదికాండము 9:5; ఆదికాండము 42:22; 2 సమూయేలు 4:11; 

ఆదికాండము 43:9; యెహోషువ 22:23; 2 దినవృతాత్ంతములు 19:10; యిరిమ్యా 1:17; 

యెహెజేక్లు 3:17; యెహెజేక్లు 3:20; యోవేలు 2:1; 1 కొరిందీయులకు 15:52;  

Page  of 348 513



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

వచనము 10 

నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటింపుము మా పాపదోషములు మామీద పడియునన్వి, 

వాటివలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము, మనమెటుల్ బర్దకుదుమని మీరు చెపుప్కొనుమాట నిజమే.  

యెహెజేక్లు 3:17-21; పరమగీతము 3:3; పరమగీతము 5:7; యెషయా 62:6; యిరిమ్యా 6:27; 

యిరిమ్యా 31:6; మీకా 7:4; ఎఫెసీయులకు 4:11; హెబీర్యులకు 13:17; యెహెజేక్లు 2:7; 

యెహెజేక్లు 2:8; 1 రాజులు 22:14; 1 రాజులు 22:16-28; 2 దినవృతాత్ంతములు 19:10; 

యిరిమ్యా 1:17; యిరిమ్యా 23:28; యిరిమ్యా 26:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 20:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27; 1 

కొరిందీయులకు 11:23; 1 కొరిందీయులకు 15:3; కొలొసస్యులకు 1:28; కొలొసస్యులకు 

1:29; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2; సామెతలు 13:17; యెషయా 

52:8; యిరిమ్యా 17:16; యిరిమ్యా 36:3; యెహెజేక్లు 16:2; యెహెజేక్లు 33:2; హోషేయ 

9:8; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11; రోమీయులకు 12:7; 1 తిమోతి 4:16; 2 తిమోతి 4:5; 

యాకోబు 3:1;  

వచనము 11 

కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము నొందుటవలన నాకు సంతోషము 

లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, 

మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 33:14; యెహెజేక్లు 18:4; యెహెజేక్లు 18:10-13; యెహెజేక్లు 18:18; 

యెహెజేక్లు 18:20; ఆదికాండము 2:17; ఆదికాండము 3:4; సామెతలు 11:21; పర్సంగి 8:13; 

యెషయా 3:11; యిరిమ్యా 8:13; యెహెజేక్లు 13:9; యెహెజేక్లు 13:10; యిరిమ్యా 8:11; 

యిరిమ్యా 8:12; యిరిమ్యా 14:13-16; యెహెజేక్లు 33:6; సంఖాయ్కాండము 27:3; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 20:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27; ఆదికాండము 20:7; ఆదికాండము 43:9; 
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యెహోషువ 22:23; కీరత్నలు 51:14; సామెతలు 13:17; యిరిమ్యా 31:30; యెహెజేక్లు 3:18; 

యెహెజేక్లు 33:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6;  

వచనము 12 

మరియు నరపుతుర్డా, నీవు నీ జనులకు ఈ మాట తెలియజేయుము నీతిమంతుడు పాపము చేసిన 

దినమున అదివరకు అతడు అనుసరించిన నీతి అతని విడిపింపదు. దుషుట్డు చెడుతనము విడిచి 

మనసుస్ తిర్పుప్కొనిన దినమున తాను చేసియునన్ చెడుతనమునుబటిట్ వాడు పడిపోడు, ఆలాగుననే 

నీతిమంతుడు పాపముచేసిన దినమున తన నీతినిబటిట్ అతడు బర్దుకజాలడు. 

యెహెజేక్లు 3:19; యెహెజేక్లు 3:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

18:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23-28; గలతీయులకు 

5:19-21; గలతీయులకు 6:7; గలతీయులకు 6:8; ఎఫెసీయులకు 5:3-6; ఫిలిపీప్యులకు 3:18; 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3-8; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14; సామెతలు 

15:10; సామెతలు 29:1; లూకా 12:47; యోహాను 8:24; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46; 

హెబీర్యులకు 2:3; హెబీర్యులకు 12:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26; 2 కొరిందీయులకు 

2:15-17; యిరిమ్యా 6:10; యెహెజేక్లు 2:5; యెహెజేక్లు 3:18; యెహెజేక్లు 18:30; 

యెహెజేక్లు 33:3; యెహెజేక్లు 33:4; యెహెజేక్లు 33:6;  

వచనము 13 

నీతిమంతుడు నిజముగా బర్దుకునని నేను చెపిప్నందున అతడు తన నీతిని ఆధారముచేసికొని పాపము 

చేసినయెడల అతని నీతి కిర్యలనిన్టిలో ఏదియు జాఞ్పకమునకు తేబడదు, తాను చేసిన పాపమునుబటిట్ 

యతడు మరణము నొందును. 

యెహెజేక్లు 24:23; లేవీయకాండము 26:39; యెహెజేక్లు 37:11; కీరత్నలు 130:7; యెషయా 

49:14; యెషయా 51:20; యిరిమ్యా 2:25; లేవీయకాండము 26:16; 1 రాజులు 21:29; 2 

రాజులు 6:33; ఎజార్ 9:15; విలాపవాకయ్ములు 4:9; యెహెజేక్లు 3:18; యెహెజేక్లు 18:20; 1 

కొరిందీయులకు 15:17;  
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వచనము 14 

మరియు నిజముగా మరణము నొందుదువని దురామ్రుగ్నికి నేను సెలవియయ్గా అతడు తన పాపము 

విడిచి, నీతి నాయ్యములను అనుసరించుచు 

యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 14:16-18; యెహెజేక్లు 16:48; సంఖాయ్కాండము 14:21; 

సంఖాయ్కాండము 14:28; యెషయా 49:18; యిరిమ్యా 22:24; యిరిమ్యా 46:18; జెఫనాయ్ 2:9; 

రోమీయులకు 14:11; యెహెజేక్లు 18:23; యెహెజేక్లు 18:32; 2 సమూయేలు 14:14; 

విలాపవాకయ్ములు 3:33; హోషేయ 11:8; లూకా 15:20-32; 1 తిమోతి 2:4; 2 పేతురు 3:9; 

యెహెజేక్లు 14:6; యెహెజేక్లు 18:30; యెహెజేక్లు 18:31; సామెతలు 1:23; సామెతలు 

8:36; యెషయా 55:6; యెషయా 55:7; యిరిమ్యా 3:22; యిరిమ్యా 31:18-20; దానియేలు 

9:13; హోషేయ 14:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20; 

ఆదికాండము 6:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:10; 1 రాజులు 

21:29; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:6; యోబు 27:2; కీరత్నలు 

7:12; యెషయా 53:10; యిరిమ్యా 3:1; యిరిమ్యా 3:12; యిరిమ్యా 18:8; యిరిమ్యా 25:5; 

యిరిమ్యా 26:13; యిరిమ్యా 27:13; యిరిమ్యా 44:7; యెహెజేక్లు 12:3; యెహెజేక్లు 

18:21; ఆమోసు 5:6; యోనా 3:8; మీకా 7:18; జెకరాయ్ 1:3; జెకరాయ్ 1:4; మతత్యి 3:2; 

మతత్యి 12:31; మతత్యి 21:31; లూకా 15:5; లూకా 15:10; లూకా 19:42; రోమీయులకు 

11:11; యాకోబు 2:13; పర్కటన 2:22;  

వచనము 15 

కుదువసొముమ్ను మరల అపప్గించుచు, తాను దొంగిలినదానిని మరల ఇచిచ్వేసి పాపము 

జరిగింపకయుండి, జీవాధారములగు కటట్డలను అనుసరించినయెడల అతడు మరణమునొందక 

అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 33:2; యెహెజేక్లు 33:18; యెహెజేక్లు 3:20; యెహెజేక్లు 3:21; యెహెజేక్లు 

18:24-26; యెహెజేక్లు 33:19; యెహెజేక్లు 18:21; యెహెజేక్లు 18:27-32; 1 రాజులు 
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8:48-50; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:14; మతత్యి 21:28-31; రోమీయులకు 3:25; 1 యోహాను 

2:1; సామెతలు 2:13; యిరిమ్యా 34:16; యెహెజేక్లు 3:11; యెహెజేక్లు 18:28; ఆమోసు 

5:7;  

వచనము 16 

అతడు చేసిన పాపములలో ఏదియు అతని విషయమై జాఞ్పకమునకు తేబడదు, అతడు 

నీతినాయ్యములను అనుసరించెను గనుక నిశచ్యముగా అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 3:20; యెహెజేక్లు 18:24; లూకా 18:9-14; రోమీయులకు 10:3; ఫిలిపీప్యులకు 

3:9; హెబీర్యులకు 10:38; 2 పేతురు 2:20-22; 1 యోహాను 2:19; యెహెజేక్లు 18:4; 

యెహెజేక్లు 18:24; నిరగ్మకాండము 33:3; సామెతలు 2:13; యిరిమ్యా 18:8; యిరిమ్యా 

31:30; యిరిమ్యా 34:16; యెహెజేక్లు 16:15; యెహెజేక్లు 18:17; యెహెజేక్లు 33:18; 

ఆమోసు 5:7; 2 కొరిందీయులకు 1:9;  

వచనము 17 

అయినను నీ జనులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని యనుకొందురు; అయితే వారి పర్వరత్నయే 

గదా అనాయ్యమైనది? 

యెహెజేక్లు 33:8; యెహెజేక్లు 3:18; యెహెజేక్లు 3:19; యెహెజేక్లు 18:27; యెషయా 

3:11; యిరిమ్యా 18:7; యిరిమ్యా 18:8; లూకా 13:3-5; సామెతలు 28:13; యెషయా 55:7; 

యిరిమ్యా 4:1; హోషేయ 14:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19; యెహెజేక్లు 18:21; యెహెజేక్లు 

18:27; మీకా 6:8; మతత్యి 9:13; ఆదికాండము 2:17; ఆదికాండము 20:3; ఆదికాండము 

20:7; లేవీయకాండము 6:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:10; 

కీరత్నలు 119:59; యిరిమ్యా 36:3; యెహెజేక్లు 18:5; యెహెజేక్లు 33:19; తీతుకు 2:12;  

వచనము 18 

నీతిమంతుడు తన నీతిని విడిచి, పాపము చేసినయెడల ఆ పాపమునుబటిట్ అతడు మరణమునొందును. 
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యెహెజేక్లు 18:7; యెహెజేక్లు 18:12; యెహెజేక్లు 18:16; నిరగ్మకాండము 22:26; 

నిరగ్మకాండము 22:27; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:10-13; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:17; యోబు 22:6; యోబు 24:3; యోబు 24:9; ఆమోసు 2:8; 

నిరగ్మకాండము 22:1-4; లేవీయకాండము 6:2-5; సంఖాయ్కాండము 5:6-8; లూకా 19:8; 

యెహెజేక్లు 20:11; యెహెజేక్లు 20:13; యెహెజేక్లు 20:21; లేవీయకాండము 18:5; కీరత్నలు 

119:93; లూకా 1:6; యెహెజేక్లు 18:27; యెహెజేక్లు 18:28; పర్కటన 22:12-14; 

ఆదికాండము 20:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13; యెహెజేక్లు 18:9; యెహెజేక్లు 18:17; 

తీతుకు 2:12;  

వచనము 19 

మరియు దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడిచి నీతినాయ్యములను అనుసరించినయెడల వాటినిబటిట్ 

అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:22; యెషయా 1:18; యెషయా 43:25; యెషయా 44:22; మీకా 7:18; మీకా 

7:19; రోమీయులకు 5:16; రోమీయులకు 5:21; 1 యోహాను 2:1-3; దివ్తీయోపదేశకాండము 

6:18; యెహెజేక్లు 18:17;  

వచనము 20 

యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరనుకొనుచునాన్రే; ఇశార్యేలీయులారా, మీలో ఎవని 

పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధించెదను. 

యెహెజేక్లు 33:20; యెహెజేక్లు 18:25; యెహెజేక్లు 18:29; యోబు 35:2; యోబు 40:8; 

మతత్యి 25:24-26; లూకా 19:21; లూకా 19:22; యోబు 8:3; యోబు 34:11; కీరత్నలు 

17:2; యెహెజేక్లు 3:11; హోషేయ 14:9; రోమీయులకు 11:22;  

వచనము 21 

మనము చెరలోనికి వచిచ్న పండెర్ండవ సంవతస్రము పదియవ నెల అయిదవ దినమున ఒకడు 

యెరూషలేములోనుండి తపిప్ంచుకొని నాయొదద్కు వచిచ్ పటట్ణము కొలల్పెటట్బడెనని తెలియజేసెను. 
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యెహెజేక్లు 33:12; యెహెజేక్లు 33:13; యెహెజేక్లు 18:26; యెహెజేక్లు 18:27; 2 పేతురు 

2:20-22; హెబీర్యులకు 10:38; యిరిమ్యా 18:10; యిరిమ్యా 31:30; యెహెజేక్లు 18:24; 

ఆమోసు 5:7; పర్కటన 22:4;  

వచనము 22 

తపిప్ంచుకొనినవాడు వచిచ్న వెనుకటి సాయంతర్మున యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచెచ్ను; 

ఉదయమున అతడు నాయొదద్కు రాకమునుపే యెహోవా నా నోరు తెరవగా పలుకుటకు నాకు శకిత్ 

కలిగెను, అపప్టినుండి నేను మౌనిని కాకయుంటిని. 

యెహెజేక్లు 33:14; యెహెజేక్లు 18:27; యెహెజేక్లు 18:28; లేవీయకాండము 6:7; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:10; కీరత్నలు 119:59; యెహెజేక్లు 

18:21; యెహెజేక్లు 33:12;  

వచనము 23 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 33:17; యెహెజేక్లు 18:25; యెహెజేక్లు 18:29; సామెతలు 19:3; యెహెజేక్లు 

18:30; కీరత్నలు 62:12; పర్సంగి 12:14; మతత్యి 16:27; యోహాను 5:29; 2 కొరిందీయులకు 

5:10; పర్కటన 20:12-15; పర్కటన 22:12; యోబు 8:3; కీరత్నలు 17:2; యెహెజేక్లు 7:3;  

వచనము 24 

నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలు దేశములో పాడైపోయిన ఆ యా చోటల్ను కాపురమునన్వారు అబార్హాము 

ఒంటరియై యీ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా పొందెను గదా; అనేకులమైన మనకును ఈ దేశము 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్బడదా అని అనుకొనుచునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 1:2; యెహెజేక్లు 24:26; యెహెజేక్లు 24:27; యెహెజేక్లు 24:26; 2 రాజులు 

24:4-7; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:17-21; యిరిమ్యా 39:2-8; యిరిమ్యా 52:4-14; 2 

రాజులు 25:4; యెషయా 28:21; యెహెజేక్లు 24:1; యెహెజేక్లు 34:5; యెహెజేక్లు 40:1;  

వచనము 25 

Page  of 354 513



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

కాబటిట్ వారికీమాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రకత్ము ఓడిచ్వేయక 

మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హములవైపు దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 

యెహెజేక్లు 1:3; యెహెజేక్లు 3:22; యెహెజేక్లు 37:1; యెహెజేక్లు 40:1; యెహెజేక్లు 3:26; 

యెహెజేక్లు 3:27; యెహెజేక్లు 24:26; యెహెజేక్లు 24:27; నిరగ్మకాండము 4:11; 

యెహెజేక్లు 29:21; దానియేలు 10:15; దానియేలు 10:16; లూకా 1:64; పర్కటన 9:17;  

వచనము 26 

మీరు ఖడగ్ము నాధారము చేసికొనువారు, హేయకిర్యలు జరిగించువారు, పొరుగువాని భారయ్ను 

చెరుపువారు; మీవంటి వారు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? నీవీలాగున వారికి చెపుప్ము పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదెమనగా 

పర్కటన 22:4;  

వచనము 27 

నా జీవముతోడు పాడైపోయిన సథ్లములలో ఉండువారు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, బయట పొలములో 

ఉండువారిని నేను మృగములకు ఆహారముగా ఇచెచ్దను, కోటలలోనివారును గుహలలోనివారును 

తెగులుచేత చచెచ్దరు. 

యెహెజేక్లు 33:27; యెహెజేక్లు 5:3; యెహెజేక్లు 5:4; యెహెజేక్లు 34:2; యిరిమ్యా 39:10; 

యిరిమ్యా 40:7; యెహెజేక్లు 33:27; యెహెజేక్లు 36:4; యెషయా 51:2; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 7:5; మీకా 3:11; మతత్యి 3:9; లూకా 3:8; యోహాను 8:33; యోహాను 8:39; 

రోమీయులకు 4:12; రోమీయులకు 9:7; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:3; ఆదికాండము 12:1; 

లేవీయకాండము 25:18; సంఖాయ్కాండము 33:56; 2 రాజులు 25:12; 2 రాజులు 25:24; 

కీరత్నలు 25:13; కీరత్నలు 105:12; సామెతలు 10:30; యెషయా 5:8; యిరిమ్యా 40:15; 

యిరిమ్యా 41:7; యిరిమ్యా 52:16; యెహెజేక్లు 11:15; మలాకీ 2:10;  

వచనము 28 

Page  of 355 513



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

ఆ దేశమును నిరజ్నముగాను పాడుగానుచేసి దాని బలాతిశయమును మానిప్ంచెదను, ఎవరును 

వాటిలో సంచరింపకుండ ఇశార్యేలీయుల మనయ్ములు పాడవును. 

ఆదికాండము 9:4; లేవీయకాండము 3:17; లేవీయకాండము 7:26; లేవీయకాండము 7:27; 

లేవీయకాండము 17:10-14; లేవీయకాండము 19:26; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:16; 1 

సమూయేలు 14:32-34; అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:29; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:25; యెహెజేక్లు 18:6; యెహెజేక్లు 

18:12; యెహెజేక్లు 18:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19; కీరత్నలు 24:4; యిరిమ్యా 

44:15-19; యెహెజేక్లు 9:9; యెహెజేక్లు 22:6; యెహెజేక్లు 22:9; యెహెజేక్లు 22:27; 

యిరిమ్యా 7:9; యిరిమ్యా 7:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 

15:23; 2 రాజులు 21:8; 2 రాజులు 24:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:8; యెహెజేక్లు 34:3;  

వచనము 29 

వారు చేసిన హేయకిర్యలనిన్టినిబటిట్ వారి దేశమును పాడుగాను నిరజ్నముగాను నేను చేయగా నేనే 

యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

ఆదికాండము 27:40; మీకా 2:1; మీకా 2:2; జెఫనాయ్ 3:3; యెహెజేక్లు 18:12; లేవీయకాండము 

18:26-30; లేవీయకాండము 20:13; 1 రాజులు 11:5-7; 1 పేతురు 4:3; పర్కటన 21:8; 

పర్కటన 21:27; యెహెజేక్లు 18:6; యెహెజేక్లు 18:11; యెహెజేక్లు 18:15; యెహెజేక్లు 

22:9-11; యిరిమ్యా 5:8; యిరిమ్యా 5:9; లేవీయకాండము 18:25; లేవీయకాండము 18:28; 

లేవీయకాండము 20:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:26; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:18-23; యెహోషువ 23:15; యెహోషువ 23:16; 1 సమూయేలు 

2:30; కీరత్నలు 50:16-20; కీరత్నలు 94:20; కీరత్నలు 94:21; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:8; 

యిరిమ్యా 7:9; యెహెజేక్లు 7:13; యెహెజేక్లు 34:3;  

వచనము 30 
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మరియు నరపుతుర్డా; నీ జనుల గోడదగగ్రను ఇంటి దావ్రములందును నిలువబడి నినున్గూరిచ్ 

మాటలాడుదురు, ఒకరినొకరు చూచిపోదము రండి, యెహోవా యొదద్నుండి బయలుదేరు మాట 

యెటిట్దో చూతము రండి అని చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 33:24; యెహెజేక్లు 5:12-17; యెహెజేక్లు 6:11-14; యిరిమ్యా 15:2-4; 

యిరిమ్యా 42:22; యిరిమ్యా 44:12; యెహెజేక్లు 39:4; నాయ్యాధిపతులు 6:2; 1 సమూయేలు 

13:6; 1 సమూయేలు 22:1; 1 సమూయేలు 23:14; 1 సమూయేలు 24:3; యిరిమ్యా 41:9; 

సంఖాయ్కాండము 14:21; 1 రాజులు 9:7; యిరిమ్యా 21:6; యిరిమ్యా 22:6; యిరిమ్యా 24:10; 

యిరిమ్యా 34:22; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 7:13; యెహెజేక్లు 14:21; జెఫనాయ్ 1:2;  

వచనము 31 

నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ యెదుట కూరుచ్ండి నీ 

మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో పేర్మ కనుపరచుదురు 

గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 6:14; యెహెజేక్లు 12:20; యెహెజేక్లు 15:8; యెహెజేక్లు 36:34; యెహెజేక్లు 

36:35; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:21; యెషయా 6:11; యిరిమ్యా 9:11; యిరిమ్యా 16:16; 

యిరిమ్యా 25:11; యిరిమ్యా 44:2; యిరిమ్యా 44:6; యిరిమ్యా 44:22; మీకా 7:13; జెకరాయ్ 

7:13; జెకరాయ్ 7:14; యెహెజేక్లు 7:24; యెహెజేక్లు 24:21; యెహెజేక్లు 30:6; యెహెజేక్లు 

30:7; యెహెజేక్లు 6:2-6; యెహెజేక్లు 36:4; లేవీయకాండము 26:22; లేవీయకాండము 

26:32; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:26; యిరిమ్యా 4:27; యిరిమ్యా 9:10; యిరిమ్యా 18:16; 

యిరిమ్యా 22:6; యిరిమ్యా 34:22; యిరిమ్యా 52:27; యెహెజేక్లు 29:11; యెహెజేక్లు 

34:5; యెహెజేక్లు 35:7; యెహెజేక్లు 36:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:23;  

వచనము 32 

నీవు వారికి వాదయ్ము బాగుగా వాయించుచు మంచి సవ్రము కలిగిన గాయకుడవుగా ఉనాన్వు, వారు 

నీ మాటలు విందురుగాని వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనరు. 
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యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 7:27; యెహెజేక్లు 23:49; యెహెజేక్లు 25:11; నిరగ్మకాండము 

14:18; కీరత్నలు 9:16; కీరత్నలు 83:17; కీరత్నలు 83:18; యెహెజేక్లు 6:11; యెహెజేక్లు 

8:6-15; యెహెజేక్లు 22:2-15; యెహెజేక్లు 22:25-31; యెహెజేక్లు 36:17; యెహెజేక్లు 

36:18; 2 రాజులు 17:9-18; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:14-17; యిరిమ్యా 5:1-9; యిరిమ్యా 

5:25-31; మీకా 6:9-12; జెఫనాయ్ 3:1-4; లేవీయకాండము 25:18; లేవీయకాండము 26:32; 

యిరిమ్యా 18:16; యిరిమ్యా 21:6; యెహెజేక్లు 15:8; యెహెజేక్లు 34:27;  

వచనము 33 

అయినను ఆ మాట నెరవేరును, అది నెరవేరగా పర్వకత్ యొకడు తమ మధయ్నుండెనని వారు 

తెలిసికొందురు. 

యిరిమ్యా 11:18; యిరిమ్యా 11:19; యిరిమ్యా 18:18; యెషయా 29:13; యెషయా 58:2; 

యిరిమ్యా 23:35; యిరిమ్యా 42:1-6; యిరిమ్యా 42:20; మతత్యి 15:8; మతత్యి 22:16; 

మతత్యి 22:17; యిరిమ్యా 12:6; యెహెజేక్లు 3:11; యెహెజేక్లు 14:7; యెహెజేక్లు 20:1; 

యెహెజేక్లు 33:2; రోమీయులకు 2:13; 2 తిమోతి 3:5;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 34	
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 14:1; యెహెజేక్లు 20:1-32; లూకా 10:39; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 10:33; యిరిమ్యా 6:16; యిరిమ్యా 6:17; యిరిమ్యా 43:1-7; యిరిమ్యా 44:16; 

మతత్యి 7:24-27; లూకా 6:48; లూకా 6:49; లూకా 8:21; లూకా 11:28; యాకోబు 

1:22-24; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:28; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29; కీరత్నలు 78:36; 

కీరత్నలు 78:37; యెషయా 29:13; యాకోబు 2:14-16; 1 యోహాను 3:17; 1 యోహాను 

3:18; యెషయా 28:13; యిరిమ్యా 23:33-38; లూకా 16:14; మతత్యి 6:24; మతత్యి 

13:22; మతత్యి 19:22; లూకా 12:15-21; ఎఫెసీయులకు 5:5; 1 తిమోతి 6:9; 1 తిమోతి 

6:10; నిరగ్మకాండము 20:17; సంఖాయ్కాండము 22:8; సంఖాయ్కాండము 23:1; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:14; నాయ్యాధిపతులు 16:10; 1 సమూయేలు 8:19; 1 సమూయేలు 

21:7; 2 రాజులు 5:25; 2 రాజులు 6:32; 2 రాజులు 10:16; 2 దినవృతాత్ంతములు 12:14; 

ఎజార్ 4:14; నెహెమాయ్ 6:2; కీరత్నలు 55:14; కీరత్నలు 119:36; సామెతలు 23:12; సామెతలు 

26:23; యెషయా 6:5; యెషయా 7:12; యెషయా 42:20; యెషయా 57:17; యిరిమ్యా 

6:13; యిరిమ్యా 7:10; యిరిమ్యా 8:10; యిరిమ్యా 12:2; యిరిమ్యా 12:6; యిరిమ్యా 

22:17; యిరిమ్యా 42:1; యిరిమ్యా 42:20; యెహెజేక్లు 7:26; మతత్యి 6:1; మతత్యి 

13:20; మతత్యి 15:8; మతత్యి 21:30; మతత్యి 22:16; మారుక్ 4:16; మారుక్ 7:6; మారుక్ 

10:20; మారుక్ 10:22; లూకా 7:40; లూకా 12:13; లూకా 13:24; లూకా 18:11; లూకా 

18:18; లూకా 18:23; లూకా 20:47; యోహాను 5:35; యోహాను 6:26; యోహాను 12:6; 

యోహాను 15:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:28; రోమీయులకు 

12:9; 2 కొరిందీయులకు 6:6; 2 కొరిందీయులకు 8:8; ఎఫెసీయులకు 5:3; 1 తిమోతి 6:5; 

తీతుకు 1:16; హెబీర్యులకు 13:5; యాకోబు 1:23;  

వచనము 2 
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నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయుల కాపరులనుగూరిచ్ ఈ మాట పర్వచింపుము, ఆ కాపరులతో ఇటల్నుము 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తమ కడుపు నింపుకొను ఇశార్యేలీయుల కాపరులకు శర్మ; 

కాపరులు గొఱఱ్లను మేపవలెను గదా.  

మారుక్ 4:16; మారుక్ 4:17; మారుక్ 6:20; యోహాను 5:35; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29; 

యెహెజేక్లు 3:27; మతత్యి 13:20; మారుక్ 10:20; లూకా 8:13; యాకోబు 1:23;  

వచనము 3 

మీరు కొర్వివ్న గొఱఱ్లను వధించి కొర్వువ్ను తిని బొచుచ్ను కపుప్కొందురు గాని గొఱఱ్లను మేపరు, 

1 సమూయేలు 3:19; 1 సమూయేలు 3:20; యిరిమ్యా 28:9; యెహెజేక్లు 2:5; 2 రాజులు 5:8; 

లూకా 10:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:14; యెషయా 9:9; యెహెజేక్లు 12:15; 

యెహెజేక్లు 30:9; జెకరాయ్ 2:11; మలాకీ 2:4;  

వచనము 4 

బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, గాయపడినవాటికి 

కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, అది మాతర్మేగాక 

మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

యిరిమ్యా 29:14; యెహెజేక్లు 26:20; యెహెజేక్లు 35:1;  

వచనము 5 

కాబటిట్ కాపరులు లేకయే అవి చెదరిపోయెను, చెదరిపోయి సకల అడవి మృగములకు 

ఆహారమాయెను. 

యెహెజేక్లు 33:24; యిరిమ్యా 2:8; యిరిమ్యా 3:15; యిరిమ్యా 10:21; యిరిమ్యా 12:10; 

యోహాను 10:1; యోహాను 10:2; యోహాను 10:12; యెహెజేక్లు 34:8-10; యెహెజేక్లు 

13:19; యిరిమ్యా 23:1; మీకా 3:1-3; మీకా 3:11; మీకా 3:12; జెఫనాయ్ 3:3; జెఫనాయ్ 3:4; 

జెకరాయ్ 11:17; మతత్యి 24:48-51; లూకా 12:42-46; లూకా 20:46; లూకా 20:47; 

రోమీయులకు 16:18; 2 పేతురు 2:3; 2 సమూయేలు 5:2; కీరత్నలు 78:71; కీరత్నలు 78:72; 
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యెషయా 40:11; యోహాను 21:15-17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

20:29; 1 పేతురు 5:2-4; ఆదికాండము 31:38; 1 సమూయేలు 2:29; 2 సమూయేలు 7:7; 2 

సమూయేలు 24:17; 1 దినవృతాత్ంతములు 17:6; యెషయా 56:11; యిరిమ్యా 22:22; 

యెహెజేక్లు 13:3; యెహెజేక్లు 34:10; యెహెజేక్లు 34:18; జెకరాయ్ 10:3; జెకరాయ్ 11:5; 

జెకరాయ్ 11:16; మతత్యి 24:45; లూకా 10:2; యోహాను 10:8; యోహాను 10:10;  

వచనము 6 

నా గొఱఱ్లు పరవ్తములనిన్టిమీదను ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను తిరుగులాడుచునన్వి, నా గొఱఱ్లు 

భూమియందంతట చెదరిపోయినను వాటినిగూరిచ్ విచారించువాడొకడును లేడు, వెదకువాడొకడును 

లేడు. 

యెషయా 56:11; యెషయా 56:12; జెకరాయ్ 11:5; జెకరాయ్ 11:16; యెహెజేక్లు 19:3; 

యెహెజేక్లు 19:6; యెహెజేక్లు 22:25-28; యెహెజేక్లు 33:25; యెహెజేక్లు 33:26; 1 

రాజులు 21:13-16; 2 రాజులు 21:16; యెషయా 1:10; యెషయా 1:15; యిరిమ్యా 2:30; 

యిరిమ్యా 22:17; విలాపవాకయ్ములు 4:13; మీకా 3:1-3; జెఫనాయ్ 3:3; యెహెజేక్లు 34:8; 

యెహెజేక్లు 34:18; యెహెజేక్లు 34:21; యెహెజేక్లు 46:18; మీకా 3:2; మతత్యి 9:36; 

మతత్యి 24:49; లూకా 12:42; లూకా 12:45; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 20:29; ఫిలిపీప్యులకు 3:19; 1 పేతురు 5:2;  

వచనము 7 

కాబటిట్ కాపరులారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి 

యెహెజేక్లు 34:16; యెషయా 56:10; యిరిమ్యా 8:22; జెకరాయ్ 11:15; జెకరాయ్ 11:16; 

మతత్యి 9:36; హెబీర్యులకు 12:12; మతత్యి 10:6; మతత్యి 18:12; మతత్యి 18:13; లూకా 

15:4-6; నిరగ్మకాండము 1:13; నిరగ్మకాండము 1:14; యిరిమ్యా 22:13; మతత్యి 21:35; 

మతత్యి 24:49; 2 కొరిందీయులకు 1:24; యాకోబు 5:1-6; 1 పేతురు 5:2; 1 పేతురు 5:3; 

పర్కటన 13:14-17; పర్కటన 17:5; పర్కటన 17:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 22:1; 1 రాజులు 
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22:17; యోబు 13:4; యిరిమ్యా 50:6; జెకరాయ్ 11:5; మతత్యి 25:36; లూకా 12:45; లూకా 

15:24; రోమీయులకు 14:1; యాకోబు 5:19;  

వచనము 8 

కాపరులు లేకుండ నా గొఱఱ్లు దోపుడుసొమమ్యి సకలమైన అడవిమృగములకు ఆహారమాయెను; 

కాపరులు నా గొఱఱ్లను విచారింపరు, తమ కడుపు మాతర్మే నింపుకొందురు గాని గొఱఱ్లను మేపరు; 

ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:6; యెహెజేక్లు 33:21; యెహెజేక్లు 33:28; 1 రాజులు 22:17; 2 

దినవృతాత్ంతములు 18:16; యిరిమ్యా 23:2; యిరిమ్యా 50:6; యిరిమ్యా 50:17; జెకరాయ్ 

13:7; మతత్యి 9:36; యెహెజేక్లు 34:8; జెకరాయ్ 10:2; జెకరాయ్ 10:3; యెహెజేక్లు 34:8; 

యెషయా 56:9; యిరిమ్యా 12:9-12; యోహాను 10:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:29-31; 

సంఖాయ్కాండము 27:17; యిరిమ్యా 10:21; మతత్యి 15:24; మతత్యి 26:31;  

వచనము 9 

కాబటిట్ కాపరులారా యెహోవా మాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 7:16; యిరిమ్యా 13:16; యిరిమ్యా 40:11; యిరిమ్యా 40:12; హెబీర్యులకు 

11:37; హెబీర్యులకు 11:38; 1 పేతురు 2:25; యోహాను 10:16; కీరత్నలు 142:4; యిరిమ్యా 

5:1; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:16; కీరత్నలు 107:4; కీరత్నలు 119:10; కీరత్నలు 119:176; 

యిరిమ్యా 10:21; యిరిమ్యా 50:6; యిరిమ్యా 50:17; యెహెజేక్లు 22:15; యెహెజేక్లు 

34:5; యెహెజేక్లు 34:8; జెకరాయ్ 11:5; మతత్యి 10:6; మతత్యి 15:24; మతత్యి 18:12; 

మతత్యి 26:31;  

వచనము 10 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా జీవముతోడు నేను ఆ కాపరులకు విరోధినైతిని, నా 

గొఱఱ్లనుగూరిచ్ వారియొదద్ విచారించెదను, వారు గొఱఱ్లు మేపుట మానిప్ంచెదను, ఇకను కాపరులు 
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తమ కడుపు నింపుకొనజాలక యుందురు; నా గొఱఱ్లు వారికి తిండికాకుండ వారి నోటనుండి వాటిని 

తపిప్ంచెదను, ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:9; కీరత్నలు 82:1-7; యెషయా 1:10; యిరిమ్యా 13:13; యిరిమ్యా 13:18; 

యిరిమ్యా 22:2; యిరిమ్యా 22:3; మీకా 3:8; మీకా 3:9; మలాకీ 2:1; మతత్యి 23:13-36; 

లూకా 11:39-54; యిరిమ్యా 13:20; యెహెజేక్లు 13:2; యెహెజేక్లు 16:35; జెకరాయ్ 10:3;  

వచనము 11 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇదిగో నేను నేనే నా గొఱఱ్లను వెదకి వాటిని కనుగొందును. 

యెహెజేక్లు 34:5; యెహెజేక్లు 34:6; యెహెజేక్లు 34:31; యెహెజేక్లు 34:2; యెహెజేక్లు 

34:3; యెహెజేక్లు 34:10; యెహెజేక్లు 34:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:33; 1 

కొరిందీయులకు 9:15; 2 పేతురు 2:13; యూదా 1:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:16; కీరత్నలు 

74:1; యెహెజేక్లు 34:28; యెహెజేక్లు 39:18; జెకరాయ్ 10:2; మతత్యి 10:6; లూకా 2:8; 

లూకా 12:45; లూకా 15:4; పర్కటన 3:2;  

వచనము 12 

తమ గొఱఱ్లు చెదరిపోయినపుప్డు కాపరులు వాటిని వెదకునటుల్ నేను నా గొఱఱ్లను వెదకి, చీకటిగల 

మబుబ్దినమందు ఎకక్డెకక్డికి అవి చెదరిపోయెనో అకక్డనుండి నేను వాటిని తపిప్ంచి  

యెహెజేక్లు 13:2; యెహెజేక్లు 34:7;  

వచనము 13 

ఆ యా జనులలోనుండి వాటిని తోడుకొనివచిచ్, ఆ యా దేశములలోనుండి వాటిని సమకూరిచ్ వాటి 

సవ్దేశములోనికి వాటిని తెచిచ్ పరవ్తములమీదను వాగులయొదద్ను దేశమందునన్ సకలమైన కాపురపు 

సథ్లములందును వాటిని మేపెదను. 

యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 13:8; యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 35:3; యిరిమ్యా 21:13; 

యిరిమ్యా 50:31; నహూము 2:13; జెకరాయ్ 10:3; 1 పేతురు 3:12; యెహెజేక్లు 3:18; 

యెహెజేక్లు 3:20; యెహెజేక్లు 33:6-8; యిరిమ్యా 13:18-20; హెబీర్యులకు 13:17; 1 
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సమూయేలు 2:29-36; యిరిమ్యా 39:6; యిరిమ్యా 52:9-11; యిరిమ్యా 52:24-27; 

యెహెజేక్లు 34:2; యెహెజేక్లు 34:8; యెహెజేక్లు 34:22; కీరత్నలు 23:5; కీరత్నలు 

72:12-14; కీరత్నలు 102:19; కీరత్నలు 102:20; యిరిమ్యా 46:27; యెహెజేక్లు 13:23; 

యెహెజేక్లు 14:11; యెహెజేక్లు 34:20; యెహెజేక్లు 34:27; జెకరాయ్ 11:5; జెకరాయ్ 11:16;  

వచనము 14 

నేను మంచి మేతగలచోట వాటిని మేపెదను, ఇశార్యేలుయొకక్ ఉనన్త సథ్లములమీద వాటికి దొడిడ్ 

యేరప్డును, అకక్డ అవి మంచి దొడిడ్లో పండుకొనును, ఇశార్యేలు పరవ్తములమీద బలమైన 

మేతగల సథ్లమందు అవి మేయును,  

యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 6:3; ఆదికాండము 6:17; లేవీయకాండము 26:28; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39; యెషయా 45:12; యెషయా 48:15; యెషయా 51:12; 

హోషేయ 5:14; కీరత్నలు 23:1-3; కీరత్నలు 80:1; కీరత్నలు 119:176; యెషయా 40:10; 

యెషయా 40:11; యెషయా 56:8; యిరిమ్యా 23:3; యిరిమ్యా 31:8; మతత్యి 13:11; 

మతత్యి 13:12; లూకా 19:10; యోహాను 10:16; నిరగ్మకాండము 14:17; సంఖాయ్కాండము 

18:6; సంఖాయ్కాండము 27:16; కీరత్నలు 78:52; కీరత్నలు 100:3; యెషయా 27:3; యెషయా 

62:12; యిరిమ్యా 3:14; యిరిమ్యా 23:39; యిరిమ్యా 29:11; యెహెజేక్లు 34:16; మీకా 

2:12; లూకా 15:4; యోహాను 10:3; 1 పేతురు 2:25;  

వచనము 15 

నేనే నా గొఱఱ్లను మేపి పరుండబెటుట్దును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

1 సమూయేలు 17:34; 1 సమూయేలు 17:35; లూకా 15:4-6; యోహాను 10:11; యోహాను 

10:12; యెహెజేక్లు 30:3; యెషయా 50:10; యిరిమ్యా 13:16; యోవేలు 2:1-3; ఆమోసు 

5:18-20; జెఫనాయ్ 1:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:19-21; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3; 

యోబు 3:5; కీరత్నలు 23:1; కీరత్నలు 44:11; కీరత్నలు 107:4; యెషయా 40:11; యిరిమ్యా 

10:21; యిరిమ్యా 12:14; యిరిమ్యా 16:15; యిరిమ్యా 31:9; యిరిమ్యా 31:10; యిరిమ్యా 
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32:37; యిరిమ్యా 33:12; యిరిమ్యా 50:17; యోవేలు 3:7; ఆమోసు 5:20; ఓబధాయ్ 1:20; 

మీకా 4:6; మతత్యి 18:12; లూకా 15:8; యోహాను 10:9; యోహాను 11:52;  

వచనము 16 

తపిప్పోయిన దానిని నేను వెదకుదును, తోలివేసిన దానిని మరల తోలుకొని వచెచ్దను, 

గాయపడినదానికి కటుట్ కటుట్దును, దురబ్లముగా ఉనన్దానిని బలపరచుదును; అయితే 

కొర్వివ్నవాటికిని బలముగలవాటికిని శిక్షయను మేతపెటిట్ లయపరచెదను.  

యెహెజేక్లు 11:17; యెహెజేక్లు 20:41; యెహెజేక్లు 28:25; యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 

36:24; యెహెజేక్లు 37:21; యెహెజేక్లు 37:22; యెహెజేక్లు 38:8; యెహెజేక్లు 39:27; 

కీరత్నలు 106:47; యెషయా 11:11-16; యెషయా 65:9; యెషయా 65:10; యెషయా 66:19; 

యెషయా 66:20; యిరిమ్యా 23:3; యిరిమ్యా 23:4; యిరిమ్యా 23:8; యిరిమ్యా 30:3; 

యిరిమ్యా 30:18; యిరిమ్యా 31:8; యిరిమ్యా 32:37; ఆమోసు 9:14; జెఫనాయ్ 3:19; జెఫనాయ్ 

3:20; యెహెజేక్లు 34:18-25; మీకా 7:14; మీకా 7:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3; 1 

దినవృతాత్ంతములు 17:9; కీరత్నలు 23:2; కీరత్నలు 72:3; యెషయా 30:25; యెషయా 49:9; 

యిరిమ్యా 12:14; యిరిమ్యా 50:19; యెహెజేక్లు 20:42; యెహెజేక్లు 39:25; యోవేలు 3:7; 

ఓబధాయ్ 1:20; మీకా 4:6; జెఫనాయ్ 3:13; జెఫనాయ్ 3:18;  

వచనము 17 

నా మందా, మీ విషయమై దేవుడనైన యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్కును గొఱఱ్కును 

మధయ్ను, గొఱఱ్లకును పొటే ట్ళల్కును మధయ్ను, గొఱఱ్లకును మేకపోతులకును మధయ్ను భేదము కనుగొని 

నేను తీరుప్తీరెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 34:27; కీరత్నలు 23:1; కీరత్నలు 23:2; కీరత్నలు 31:8-10; యెషయా 25:6; 

యెషయా 30:23; యెషయా 30:24; యెషయా 40:11; యిరిమ్యా 31:12-14; యిరిమ్యా 

31:25; యోహాను 10:9; పర్కటన 7:16; యిరిమ్యా 33:12; యిరిమ్యా 33:13; 

సంఖాయ్కాండము 13:18; సంఖాయ్కాండము 13:20; కీరత్నలు 72:3; యెషయా 65:10; యిరిమ్యా 
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50:6; యిరిమ్యా 50:19; యెహెజేక్లు 6:2; యెహెజేక్లు 36:1; మీకా 7:14; ఎఫెసీయులకు 

5:29; 1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7;  

వచనము 18 

విశేషముగా మేతమేసి మిగిలిన దానిని కాళల్తో తొర్కుక్ట మీకు చాలదా? 

కీరత్నలు 23:2; పరమగీతము 1:7; పరమగీతము 1:8; యెషయా 11:6; యెషయా 11:7; 

యెషయా 27:10; యెషయా 65:9; యెషయా 65:10; యిరిమ్యా 3:15; హోషేయ 2:18; 

జెఫనాయ్ 3:13; యోహాను 21:15; ఆదికాండము 33:13; 2 సమూయేలు 7:7; కీరత్నలు 72:4; 

సామెతలు 3:24; ఎఫెసీయులకు 5:29;  

వచనము 19 

మీరు సవ్చఛ్మైన నీరుతార్గి మిగిలినదానిని కాళళ్తో కలకలు చేయుట మీకు చాలదా? మీరు కాళల్తో 

తొర్కిక్నదానిని నా గొఱఱ్లు మేయవలెనా? కాళల్తో మీరు బురదగా కలిపినదానిని అవి తార్గవలెనా? 

యెహెజేక్లు 34:4; యెహెజేక్లు 34:11; యెషయా 40:11; యెషయా 61:1-3; మీకా 4:6; మీకా 

4:7; మతత్యి 15:24; మతత్యి 18:11-14; మారుక్ 2:17; లూకా 5:31; లూకా 5:32; లూకా 

15:4-7; లూకా 19:10; యెహెజేక్లు 39:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15; యెషయా 5:17; 

యెషయా 10:16; యిరిమ్యా 50:11; ఆమోసు 4:1-3; యెషయా 49:26; యిరిమ్యా 9:15; 

యిరిమ్యా 10 : 24 ; యిరిమ్యా 2 3 : 15 ; మీకా 7 : 14 ; ఆదికాండము 33 : 13 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:20; కీరత్నలు 60:2; కీరత్నలు 72:4; 

కీరత్నలు 72:13; కీరత్నలు 119:176; యెషయా 42:3; యిరిమ్యా 25:34; యిరిమ్యా 30:17; 

యిరిమ్యా 31:8; యెహెజేక్లు 20:34; యెహెజేక్లు 24:5; యెహెజేక్లు 30:22; ఆమోసు 9:10; 

జెఫనాయ్ 3:19; జెఫనాయ్ 3:20; జెకరాయ్ 10:3; జెకరాయ్ 11:16; మతత్యి 10:6; మతత్యి 12:20; 

మతత్యి 18:12; లూకా 15:24; రోమీయులకు 14:1; గలతీయులకు 6:1; 1 దెసస్లోనీకయులకు 

5:14; యాకోబు 5:19; పర్కటన 3:2;  

వచనము 20 
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కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో నేను నేనే కొర్వివ్న గొఱఱ్లకును 

చికిక్పోయిన గొఱఱ్లకును మధయ్ భేదము కనుగొని తీరుప్ తీరుచ్దును. 

యెహెజేక్లు 34:20-22; యెహెజేక్లు 20:37; యెహెజేక్లు 20:38; జెకరాయ్ 10:3; మతత్యి 

25:32; మతత్యి 25:33; యిరిమ్యా 25:34; యెహెజేక్లు 24:5; యెహెజేక్లు 34:22; 

యెహెజేక్లు 39:18; ఆమోసు 9:10; హెబీర్యులకు 10:30;  

వచనము 21 

మీరు భుజముతోను పర్కక్తోను తోర్సి, కొముమ్లతో రోగముగల వాటిననిన్టిని పొడిచి చెదరగొటెట్దరు. 

యెహెజేక్లు 16:20; యెహెజేక్లు 16:47; ఆదికాండము 30:15; సంఖాయ్కాండము 16:9; 

సంఖాయ్కాండము 16:13; 2 సమూయేలు 7:19; యెషయా 7:13; యెహెజేక్లు 34:2; యెహెజేక్లు 

34:3; మీకా 2:2; యెహెజేక్లు 32:2; మతత్యి 15:6-9; మతత్యి 23:13; లూకా 11:52; 1 

రాజులు 16:31; యెహెజేక్లు 32:13; యెహెజేక్లు 34:8; యెహెజేక్లు 34:13; జెకరాయ్ 11:5;  

వచనము 22 

నా గొఱఱ్లు ఇక దోపుడు కాకుండ గొఱఱ్కును గొఱఱ్కును మధయ్ తీరుప్తీరిచ్ నేను వాటిని రకిష్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 20:41; జెకరాయ్ 11:5;  

వచనము 23 

వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా నియమించెదను, అతడు వాటికి 

కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

యెహెజేక్లు 34:10; యెహెజేక్లు 34:17; కీరత్నలు 22:12-16; మతత్యి 25:31-46; 

ఆదికాండము 6:17; నిరగ్మకాండము 14:17; సంఖాయ్కాండము 18:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 

31:20; నాయ్యాధిపతులు 3:17; యెషయా 17:4; యిరిమ్యా 23:39; యిరిమ్యా 25:34; 

యెహెజేక్లు 7:3; యెహెజేక్లు 18:30; యెహెజేక్లు 20:38; యెహెజేక్లు 24:5; జెకరాయ్ 10:3; 

మలాకీ 3:5;  

వచనము 24 
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యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, 

యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 34:3-5; దానియేలు 8:3-10; జెకరాయ్ 11:5; జెకరాయ్ 11:16; జెకరాయ్ 11:17; లూకా 

13:14-16; యిరిమ్యా 23:1; యెహెజేక్లు 46:18; జెకరాయ్ 10:3;  

వచనము 25 

మరియు అవి అరణయ్ములో నిరభ్యముగా నివసించునటుల్ను, అడవిలో నిరభ్యముగా 

పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును, దుషట్మృగములు దేశములో 

లేకుండ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 34:10; కీరత్నలు 72:12-14; యిరిమ్యా 23:2; యిరిమ్యా 23:3; జెకరాయ్ 11:7-9; 

యెహెజేక్లు 34:17; సామెతలు 27:23; హోషేయ 2:14; మీకా 2:12; మీకా 5:4; జెకరాయ్ 9:16; 

జెకరాయ్ 14:11; రోమీయులకు 11:26;  

వచనము 26 

వారిని నా పరవ్తము చుటుట్పటల్ సథ్లములను దీవెనకరముగా చేయుదును. ఋతువుల పర్కారము 

వరష్ము కురిపించెదను, దీవెనకరమగు వరష్ములు కురియును, 

పర్సంగి 12:11; యెషయా 40:11; యిరిమ్యా 23:4-6; మీకా 5:2-5; జెకరాయ్ 13:7; యోహాను 

10:11; హెబీర్యులకు 13:20; 1 పేతురు 2:25; 1 పేతురు 5:4; యెహెజేక్లు 37:24; 

యెహెజేక్లు 37:25; యెషయా 11:1; యెషయా 55:3; యెషయా 55:4; యిరిమ్యా 30:9; 

హోషేయ 3:5; పర్కటన 22:16; ఆదికాండము 33:13; సంఖాయ్కాండము 11:12; సంఖాయ్కాండము 

27:16; 1 సమూయేలు 2:35; 2 సమూయేలు 5:2; 2 సమూయేలు 7:7; 2 సమూయేలు 24:17; 

కీరత్నలు 23:1; కీరత్నలు 28:9; కీరత్నలు 72:6; కీరత్నలు 78:71; కీరత్నలు 80:1; కీరత్నలు 89:3; 

పరమగీతము 6:2; యెషయా 1:26; యెషయా 11:11; యెషయా 49:9; యెషయా 49:10; 

యెషయా 52:13; యిరిమ్యా 3:15; యిరిమ్యా 30:21; యిరిమ్యా 33:14; యెహెజేక్లు 21:27; 

యెహెజేక్లు 37:22; యెహెజేక్లు 48:21; హోషేయ 1:11; ఆమోసు 9:11; మీకా 2:13; జెఫనాయ్ 
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3:13; జెకరాయ్ 3:8; జెకరాయ్ 11:4; జెకరాయ్ 12:8; మతత్యి 2:6; మతత్యి 11:3; మతత్యి 15:24; 

మతత్యి 22:42; మారుక్ 11:10; లూకా 1:32; లూకా 1:69; లూకా 24:27; లూకా 24:44; 

యోహాను 10:2; యోహాను 10:16; యోహాను 21:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:34; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6; ఫిలిపీప్యులకు 2:7; 1 పేతురు 5:2; పర్కటన 7:17;  

వచనము 27 

ఫలవృక్ష ములు ఫలములిచుచ్ను, భూమి పంటపండును, వారు దేశములో నిరభ్యముగా 

నివసింతురు, నేను వారి కాడికటల్ను తెంపి వారిని దాసులుగా చేసినవారి చేతిలోనుండి వారిని 

విడిపింపగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 34:30; యెహెజేక్లు 34:31; యెహెజేక్లు 36:28; యెహెజేక్లు 37:23; యెహెజేక్లు 

37:27; యెహెజేక్లు 39:22; నిరగ్మకాండము 29:45; నిరగ్మకాండము 29:46; యెషయా 43:2; 

యెషయా 43:3; యిరిమ్యా 31:1; యిరిమ్యా 31:33; యిరిమ్యా 32:38; జెకరాయ్ 13:9; పర్కటన 

21:3; యెహోషువ 5:13-15; కీరత్నలు 2:6; యెషయా 9:6; యెషయా 9:7; యిరిమ్యా 23:5; 

యిరిమ్యా 23:6; యిరిమ్యా 33:15-17; మీకా 5:2; మతత్యి 28:18; లూకా 1:31-33; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31; 1 కొరిందీయులకు 15:25; ఎఫెసీయులకు 1:21; ఎఫెసీయులకు 

1:22; ఫిలిపీప్యులకు 2:9-11; హెబీర్యులకు 2:9; హెబీర్యులకు 2:10; పర్కటన 19:13-16; 2 

సమూయేలు 24:17; కీరత్నలు 23:1; కీరత్నలు 28:9; కీరత్నలు 78:71; కీరత్నలు 89:3; యెషయా 

1:26; యెషయా 27:3; యెషయా 55:4; యిరిమ్యా 30:21; యెహెజేక్లు 37:22; యెహెజేక్లు 

37:24; యెహెజేక్లు 44:3; యెహెజేక్లు 45:7; యెహెజేక్లు 48:21; దానియేలు 12:1; హోషేయ 

1:11; హోషేయ 3:5; ఆమోసు 9:11; మీకా 2:13; జెకరాయ్ 3:8; జెకరాయ్ 11:4; జెకరాయ్ 12:8; 

జెకరాయ్ 13:7; మతత్యి 11:3; మతత్యి 21:5; మతత్యి 22:42; మారుక్ 11:10; లూకా 1:32; 

లూకా 1:69; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:34; ఎఫెసీయులకు 2:14; ఫిలిపీప్యులకు 2:7; 1 

పేతురు 2:25;  
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వచనము 28 

ఇక వారు అనయ్జనులకు దోపుడు సొముమ్గా ఉండరు, దుషట్మృగములు వారినిక భకిష్ంపవు, 

ఎవరివలనను భయములేకుండ వారు సురకిష్త ముగా నివసించెదరు. 

యెహెజేక్లు 37:26; యెషయా 55:3; యిరిమ్యా 31:31-33; జెకరాయ్ 6:13; హెబీర్యులకు 

13:20; లేవీయకాండము 26:6; యోబు 5:22; యెషయా 11:6-9; యెషయా 35:9; హోషేయ 

2:18-23; యెహెజేక్లు 34:28; కీరత్నలు 4:8; యిరిమ్యా 23:6; యిరిమ్యా 33:16; 

ఆదికాండము 9:2; లేవీయకాండము 25:18; లేవీయకాండము 25:19; లేవీయకాండము 26:5; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28; కీరత్నలు 25:13; కీరత్నలు 

127:2; యెషయా 27:5; యెషయా 32:18; యెషయా 35:2; యెషయా 54:13; యిరిమ్యా 

30:10; యిరిమ్యా 32:37; యిరిమ్యా 46:27; యిరిమ్యా 50:6; యెహెజేక్లు 5:17; 

యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 38:8; మీకా 4:4; మలాకీ 2:5; లూకా 1:71; లూకా 1:74; 

లూకా 9:12; ఎఫెసీయులకు 2:14;  

వచనము 29 

మరియు వారు ఇక దేశములో కరవు కలిగి నశించిపోకుండను అనయ్జనులవలన వారి కవమానము 

పార్పిత్ంచకుండను వారి పర్ఖాయ్తికొరకై తోటయొకటి నే నేరప్రచెదను. 

ఆదికాండము 12:2; యెషయా 19:24; జెకరాయ్ 8:13; జెకరాయ్ 8:23; యెహెజేక్లు 20:40; 

కీరత్నలు 2:6; కీరత్నలు 68:16; కీరత్నలు 132:14-16; కీరత్నలు 133:3; యెషయా 2:2-4; 

యెషయా 56:7; మీకా 4:1; మీకా 4:2; లేవీయకాండము 26:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12; 

కీరత్నలు 68:9; యెషయా 32:15; యెషయా 32:20; యెషయా 44:3; మలాకీ 3:10; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:27; కీరత్నలు 67:6; యెషయా 27:5; 

యెషయా 30:25; యెషయా 32:18; యెషయా 35:2; యెషయా 45:8; యెషయా 55:10; 

యిరిమ్యా 46:27; యెహెజేక్లు 34:29; యెహెజేక్లు 36:8; హోషేయ 10:12; యోవేలు 2:22; 

జెకరాయ్ 8:12; జెకరాయ్ 10:1; రోమీయులకు 15:29; హెబీర్యులకు 6:7;  
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వచనము 30 

అపుప్డు తమ దేవుడైన యెహోవానగు నేను తమకు తోడుగా ఉనాన్ననియు, ఇశార్యేలీయులైన తాము 

నా జనులైయునాన్రనియు వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 47:12; లేవీయకాండము 26:4; కీరత్నలు 85:12; కీరత్నలు 92:12-14; యెషయా 

4:2; యెషయా 35:1; యెషయా 35:2; యెషయా 61:3; యోహాను 15:5-8; యెహెజేక్లు 

33:29; యెహెజేక్లు 39:28; యెహెజేక్లు 34:10; లేవీయకాండము 26:13; యెషయా 9:4; 

యెషయా 10:27; యెషయా 14:2; యెషయా 14:3; యెషయా 52:2; యెషయా 52:3; 

యిరిమ్యా 2:20; యిరిమ్యా 30:8; యిరిమ్యా 25:14; యిరిమ్యా 27:7; కీరత్నలు 67:6; 

యెహెజేక్లు 34:14; యెహెజేక్లు 34:29; యెహెజేక్లు 36:29; యెహెజేక్లు 37:6; యోవేలు 

2:22; జెకరాయ్ 8:12; ఎఫెసీయులకు 5:29;  

వచనము 31 

నా గొఱఱ్లును నేను మేపుచునన్ గొఱఱ్లునగు మీరు మనుషుయ్లు, నేను మీ దేవుడను; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:8; యెహెజేక్లు 36:4; యెహెజేక్లు 36:15; యెహెజేక్లు 34:25; యెహెజేక్లు 

34:29; యిరిమ్యా 30:10; యిరిమ్యా 46:27; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:10; యెషయా 

54:13; ఆమోసు 9:15; మీకా 4:4; మతత్యి 18:12; లూకా 1:71;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 35	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెషయా 4:2; యెషయా 11:1-6; యెషయా 53:2; యిరిమ్యా 23:5; యిరిమ్యా 33:15; జెకరాయ్ 

3:8; జెకరాయ్ 6:12; కీరత్నలు 72:17; యెషయా 9:6; యెహెజేక్లు 34:26; యెహెజేక్లు 34:27; 

యెహెజేక్లు 36:29; యెషయా 49:9; యెషయా 49:10; పర్కటన 7:16; యెహెజేక్లు 36:3-6; 

యెహెజేక్లు 36:15; యెహెజేక్లు 17:22; యెహెజేక్లు 32:24; యెహెజేక్లు 34:28; యెహెజేక్లు 

36:6; యోవేలు 2:19; లూకా 1:53;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, శేయీరు పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 

యెహెజేక్లు 34:24; యెహెజేక్లు 16:62; యెహెజేక్లు 37:27; కీరత్నలు 46:7; కీరత్నలు 46:11; 

యెషయా 8:9; యెషయా 8:10; మతత్యి 1:23; మతత్యి 28:20; నిరగ్మకాండము 16:12; 

కీరత్నలు 95:7; కీరత్నలు 100:3; యెషయా 60:16; యెహెజేక్లు 14:11; యెహెజేక్లు 36:36; 

యెహెజేక్లు 39:22; యెహెజేక్లు 39:28; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36; హెబీర్యులకు 8:11;  

వచనము 3 

దానికి మాటయెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా శేయీరు 

పరవ్తమా, నేను నీకు విరోధినైతిని, నా హసత్ము నీమీద చాపి నినున్ పాడుగాను నిరజ్నముగాను 

చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:38; కీరత్నలు 78:52; కీరత్నలు 80:1; కీరత్నలు 95:7; కీరత్నలు 100:3; యెషయా 

40:11; మీకా 7:14; లూకా 12:32; యోహాను 10:11; యోహాను 10:16; యోహాను 

10:26-30; యోహాను 20:15-17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28; 1 పేతురు 5:2; 1 పేతురు 

5:3; యెహెజేక్లు 34:24; కీరత్నలు 74:1; సామెతలు 27:23; యిరిమ్యా 13:17; యిరిమ్యా 

31:1; యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 34:8; మీకా 2:12; జెకరాయ్ 9:16; లూకా 15:4; 

యోహాను 10:7;  
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వచనము 4 

నీవు నిరజ్నముగా ఉండునటుల్ నీ పటట్ణములను ఎడారులుగా చేసెదను, నీవు పాడవుదువు, అపుప్డు 

నేను యెహోవానై యునాన్నని నీవు తెలిసికొందువు. 

యెహెజేక్లు 21:1; యెహెజేక్లు 22:1; యెహెజేక్లు 34:1; 2 పేతురు 1:21; ఆదికాండము 

25:23; యెషయా 21:11; యిరిమ్యా 12:14; యిరిమ్యా 25:21; యిరిమ్యా 49:7; యెహెజేక్లు 

25:8; యెహెజేక్లు 25:12; యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 32:29; యెహెజేక్లు 36:5; 

యోవేలు 3:19; ఆమోసు 1:11;  

వచనము 5 

ఇశార్యేలీయులయెడల ఎడతెగని పగకలిగి, వారి దోషసమాపిత్కాలమున వారికి ఉపదర్వము కలిగిన 

సమయమున నీవు వారిని ఖడగ్మున కపప్గించితివి గనుక 

యెహెజేక్లు 6:2; యెహెజేక్లు 20:46; యెహెజేక్లు 21:2; యెహెజేక్లు 25:2; యెషయా 50:7; 

ఎఫెసీయులకు 6:19; యెహెజేక్లు 25:8; ఆదికాండము 32:3; ఆదికాండము 36:8; ఆదికాండము 

36:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 2:5; యెహోషువ 24:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:10; 2 

దినవృతాత్ంతములు 20:22; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:23; 2 దినవృతాత్ంతములు 25:11-14; 

యెహెజేక్లు 25:12-14; యెహెజేక్లు 32:29; కీరత్నలు 83:3-18; యెషయా 34:1-17; 

యెషయా 63:1-6; యిరిమ్యా 9:25; యిరిమ్యా 9:26; యిరిమ్యా 49:7-22; విలాపవాకయ్ములు 

4:21; విలాపవాకయ్ములు 4:22; ఆమోసు 1:11; ఆమోసు 1:12; ఓబధాయ్ 1:1; ఓబధాయ్ 

1:10-14; ఆదికాండము 33:14; యిరిమ్యా 49:13; యెహెజేక్లు 38:2;  

వచనము 6 

నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, రకత్ము నీకిషట్మాయెను 

గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 5:8; యెహెజేక్లు 21:3; యెహెజేక్లు 29:3; యెహెజేక్లు 29:10; యిరిమ్యా 

21:13; నహూము 2:13; నహూము 3:5; యెహెజేక్లు 6:14; యిరిమ్యా 6:12; యిరిమ్యా 
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15:6; యిరిమ్యా 51:25; యెహెజేక్లు 35:7; యెహెజేక్లు 5:15; ఆదికాండము 33:14; 2 

దినవృతాత్ంతములు 20:23; విలాపవాకయ్ములు 4:21; యెహెజేక్లు 13:8; యెహెజేక్లు 25:7; 

యెహెజేక్లు 34:10; యెహెజేక్లు 35:15; యెహెజేక్లు 38:2; యెహెజేక్లు 38:3; యెహెజేక్లు 

39:1; ఓబధాయ్ 1:1;  

వచనము 7 

వచుచ్వారును పోవువారును లేకుండ అందరిని నిరూమ్లముచేసి నేను శేయీరు పరవ్తమును 

పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 35:9; యెహెజేక్లు 6:6; యోవేలు 3:19; మలాకీ 1:3; మలాకీ 1:4; యెహెజేక్లు 

35:9; యెహెజేక్లు 35:12; యెహెజేక్లు 6:7; నిరగ్మకాండము 9:14; నిరగ్మకాండము 14:4; 

యెహెజేక్లు 35:15;  

వచనము 8 

అతని పరవ్తములను హతమైనవారితో నింపుదును, నీ కొండలలోను నీ లోయలలోను నీ 

వాగులనిన్టిలోను వారు ఖడగ్ముచేత హతులై కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 35:12; యెహెజేక్లు 25:12; ఆదికాండము 27:41; ఆదికాండము 27:42; కీరత్నలు 

137:7; ఆమోసు 1:11; ఓబధాయ్ 1:10-16; యెహెజేక్లు 25:15; యిరిమ్యా 18:21; 

యెహెజేక్లు 21:25; యెహెజేక్లు 21:29; కీరత్నలు 137:7; దానియేలు 9:24; ఓబధాయ్ 1:11; 

సంఖాయ్కాండము 20:20; కీరత్నలు 63:10; యిరిమ్యా 10:25; యిరిమ్యా 30:16; యిరిమ్యా 

40:11; యిరిమ్యా 46:21; యెహెజేక్లు 31:12; ఆమోసు 1:6; జెకరాయ్ 2:8; మతత్యి 26:52;  

వచనము 9 

నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నీ పటట్ణములు మరల కటట్బడకుండ ఎలల్పుప్డును 

పాడుగా ఉండజేయుదును.  

కీరత్నలు 109:16; యెషయా 63:2-6; ఓబధాయ్ 1:15; మతత్యి 7:2; పర్కటన 16:5-7; పర్కటన 

18:6; పర్కటన 18:24; పర్కటన 19:2; పర్కటన 19:3; కీరత్నలు 109:17; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42; యెషయా 59:3; ఆమోసు 1:11; ఓబధాయ్ 1:10; మతత్యి 

14:11; మతత్యి 26:52;  

వచనము 10 

యెహోవా అకక్డనుండినను ఆ రెండు జనములును ఆ రెండు దేశములును మనవే; మనము వాటిని 

సావ్ధీనపరచుకొందము రండని నీవనుకొంటివే; 

యెహెజేక్లు 35:3; యెహెజేక్లు 35:9; యెహెజేక్లు 33:28; యెహెజేక్లు 29:11; 

నాయ్యాధిపతులు 5:6; నాయ్యాధిపతులు 5:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 15:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 

15:6; యిరిమ్యా 49:17; ఓబధాయ్ 1:10;  

వచనము 11 

నా జీవముతోడు నీవు వారియెడల పటిట్న పగవలన వారికి చూపిన అసూయచొపుప్నను 

కోర్ధముచొపుప్నను నేను నీకు తగిన పనిచేసి, నినున్ శికిష్ంచుటవలన వారికి ననున్ నేనే 

తెలియపరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 31:12; యెహెజేక్లు 32:4; యెహెజేక్లు 32:5; యెహెజేక్లు 39:4; యెహెజేక్లు 

39:5; యెషయా 34:2-7; యెహెజేక్లు 30:11; పర్కటన 16:4;  

వచనము 12 

అవి పాడైనవి, మనకు ఆహారముగా అపప్గింపబడినవని నీవు ఇశార్యేలు పరవ్తములనుగురించి 

పలికిన దూషణమాటలనిన్యు యెహోవానగు నాకు వినబడెనని నీవు తెలిసికొందువు. 

యెహెజేక్లు 35:4; యెహెజేక్లు 25:13; యిరిమ్యా 49:17; యిరిమ్యా 49:18; జెఫనాయ్ 2:9; 

మలాకీ 1:3; మలాకీ 1:4; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 7:4; యెహెజేక్లు 7:9; యెహెజేక్లు 

36:11; యిరిమ్యా 25:12; యిరిమ్యా 51:62; యెహెజేక్లు 25:5; యెహెజేక్లు 35:7; 

యెహెజేక్లు 35:12; యెహెజేక్లు 35:15; యెహెజేక్లు 37:6;  

వచనము 13 

పెదద్నోరు చేసికొని మీరు నామీద విసాత్రముగా ఆడిన మాటలు నాకు వినబడెను. 
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యెహెజేక్లు 36:5; కీరత్నలు 83:4-12; యిరిమ్యా 49:1; ఓబధాయ్ 1:13; యెహెజేక్లు 48:35; 

కీరత్నలు 48:1-3; కీరత్నలు 76:1; కీరత్నలు 132:13; కీరత్నలు 132:14; యెషయా 12:6; 

యెషయా 31:9; జెఫనాయ్ 3:15; జెకరాయ్ 2:5; కీరత్నలు 14:6; యిరిమ్యా 33:24; యెహెజేక్లు 

5:8; యెహెజేక్లు 25:3; యెహెజేక్లు 35:12; యెహెజేక్లు 36:2; యోవేలు 3:2; ఆమోసు 1:13;  

వచనము 14 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా లోకమంతయు సంతోషించునపుప్డు నాశనము నేను నీ 

మీదికి రపిప్ంచెదను. 

కీరత్నలు 137:7; ఆమోసు 1:11; మతత్యి 7:2; యాకోబు 2:13; కీరత్నలు 9:16; కీరత్నలు 

73:17; కీరత్నలు 73:18; యిరిమ్యా 49:13; విలాపవాకయ్ములు 4:21; యెహెజేక్లు 20:5;  

వచనము 15 

ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ము పాడైపోవుట చూచి నీవు సంతోషించితివి గనుక నీకును ఆ పర్కారముగానే 

చేసెదను; శేయీరు పరవ్తమా, నీవు పాడవుదువు, ఎదోము దేశము యావతుత్ను పాడైపోవును, 

అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 35:9; యెహెజేక్లు 6:7; కీరత్నలు 94:9; కీరత్నలు 94:10; యెహెజేక్లు 36:2; 

కీరత్నలు 83:12; యెహెజేక్లు 35:10; సంఖాయ్కాండము 12:2; కీరత్నలు 13:4; కీరత్నలు 79:4; 

యిరిమ్యా 30:17; యిరిమ్యా 48:26; యెహెజేక్లు 6:2; యెహెజేక్లు 35:4; యెహెజేక్లు 35:5; 

యెహెజేక్లు 35:13; యెహెజేక్లు 37:6; ఓబధాయ్ 1:10;  

Page  of 378 513



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

 

యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 36	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మరియు నరపుతుర్డా, నీవు ఇశార్యేలు పరవ్తములకు ఈ మాట పర్వచింపుము ఇశార్యేలు 

పరవ్తములారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి, 

1 సమూయేలు 2:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:15; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:19; యెషయా 

10:13-19; యెషయా 36:20; యెషయా 37:10; యెషయా 37:23; యెషయా 37:29; 

దానియేలు 11:36; మలాకీ 3:13; 2 పేతురు 2:18; యూదా 1:15; పర్కటన 13:5; పర్కటన 

13:6; యోబు 34:37; యోబు 35:16; కీరత్నలు 73:8; కీరత్నలు 73:9; పర్సంగి 10:14; 

యెహెజేక్లు 35:12; నిరగ్మకాండము 16:12; సంఖాయ్కాండము 14:27; 2 రాజులు 19:28; 

యిరిమ్యా 29:23; సంఖాయ్కాండము 12:2; యిరిమ్యా 48:26;  

వచనము 2 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆహా పార్చీనములైన ఉనన్త సథ్లములు మా 

సావ్సథ్య్ములైనవని మిముమ్ను గురించి శతుర్వులు చెపుప్కొనిరి. 

యెషయా 14:7; యెషయా 14:8; యెషయా 65:13-15; యెషయా 24:1;  

వచనము 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 36:2-5; కీరత్నలు 137:7; సామెతలు 17:5; విలాపవాకయ్ములు 4:21; ఓబధాయ్ 

1:12; ఓబధాయ్ 1:15; యెహెజేక్లు 35:3; యెహెజేక్లు 35:4; యెహెజేక్లు 36:5; యెషయా 

34:5; యెషయా 34:6; మారుక్ 3:8; యెహెజేక్లు 35:4; యెహెజేక్లు 35:9; యెహెజేక్లు 39:6; 

యెహెజేక్లు 39:7; యెషయా 14:29; యిరిమ్యా 40:11; యిరిమ్యా 48:27; యిరిమ్యా 49:17; 

యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 23:32; యెహెజేక్లు 25:6; యెహెజేక్లు 25:11; యెహెజేక్లు 

36:7; యెహెజేక్లు 37:6; ఓబధాయ్ 1:10; మీకా 7:8; హబకూక్కు 1:15;  
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వచనము 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 6:2; యెహెజేక్లు 6:3; యెహెజేక్లు 33:28; యెహెజేక్లు 34:14; యెహెజేక్లు 

37:22; యెహెజేక్లు 36:4; యెహెజేక్లు 36:8; యెహెజేక్లు 20:47; యెహెజేక్లు 37:4; 

యిరిమ్యా 22:29; లేవీయకాండము 26:42; యెహోషువ 11:16; 1 రాజులు 13:2; కీరత్నలు 

148:9; యెషయా 44:23; యిరిమ్యా 29:11; యిరిమ్యా 29:14; యెహెజేక్లు 18:2; 

యెహెజేక్లు 19:9; యెహెజేక్లు 21:2; యెహెజేక్లు 38:8; మీకా 6:1;  

వచనము 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.  

యెహెజేక్లు 36:5; యెహెజేక్లు 25:3; యెహెజేక్లు 26:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13; 

కీరత్నలు 78:69; యెషయా 58:14; హబకూక్కు 3:19; యెహెజేక్లు 35:10; యిరిమ్యా 49:1; 

యోబు 39:25; కీరత్నలు 70:3; కీరత్నలు 87:3; యిరిమ్యా 24:9; యిరిమ్యా 30:17; యిరిమ్యా 

33:24; యిరిమ్యా 48:27; యెహెజేక్లు 35:12; యెహెజేక్లు 35:15; జెఫనాయ్ 2:8;  

వచనము 6 

కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేశమునుగూరిచ్ పర్వచనమెతిత్, పరవ్తములతోను కొండలతోను వాగులతోను 

లోయలతోను ఈ మాట తెలియజెపుప్ము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు 
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అనయ్జనులవలన అవమానము నొందితిరి గనుక రోషముతోను కోపముతోను నేను మాట 

ఇచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 13:10; లేవీయకాండము 26:43; యిరిమ్యా 39:1-18; యిరిమ్యా 41:1-18; 

యిరిమ్యా 52:1-34; విలాపవాకయ్ములు 1:1; విలాపవాకయ్ములు 5:22; కీరత్నలు 35:25; కీరత్నలు 

61:1; సామెతలు 1:12; యిరిమ్యా 51:34; విలాపవాకయ్ములు 2:2; విలాపవాకయ్ములు 2:5; 

విలాపవాకయ్ములు 2:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37; 1 రాజులు 9:7; 1 రాజులు 9:8; 

కీరత్నలు 44:13; కీరత్నలు 44:14; కీరత్నలు 79:10; యిరిమ్యా 18:16; యిరిమ్యా 24:9; 

యిరిమ్యా 33:24; విలాపవాకయ్ములు 2:15; దానియేలు 9:16; యోబు 30:1-10; కీరత్నలు 

35:15; కీరత్నలు 35:16; కీరత్నలు 69:12; మతత్యి 27:39-44; 1 కొరిందీయులకు 4:13; 

కీరత్నలు 79:4; యెషయా 49:19; యిరిమ్యా 30:17; విలాపవాకయ్ములు 3:62; యెహెజేక్లు 

12:19; యెహెజేక్లు 23:32; యెహెజేక్లు 34:29; యెహెజేక్లు 36:5; హోషేయ 8:8; మలాకీ 

1:3;  

వచనము 7 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనులు అవమానము నొందుదురని 

నేను పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 36:1; యెహెజేక్లు 36:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 11:11; యెహెజేక్లు 

36:33-35; యెహెజేక్లు 6:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:17-21; యెషయా 6:11; యెషయా 

24:1-12; యెహెజేక్లు 34:28; కీరత్నలు 79:4; యెషయా 64:10; యెషయా 64:11; యిరిమ్యా 

25:9-13; యిరిమ్యా 29:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:26; 1 రాజులు 13:2; కీరత్నలు 80:6; 

యెషయా 1:2; యెషయా 24:3; యెషయా 27:10; యెషయా 58:12; యిరిమ్యా 5:17; 

యిరిమ్యా 48:27; యెహెజేక్లు 33:24; యెహెజేక్లు 33:28; యెహెజేక్లు 39:25; యోవేలు 

2:17; జెకరాయ్ 1:15; మలాకీ 1:3;  

వచనము 8 
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ఇశార్యేలు పరవ్తములారా, యిక కొంతకాలమునకు ఇశార్యేలీయులగు నా జనులు వచెచ్దరు, మీరు 

చిగురుపెటిట్ వారికొరకు మీ ఫలములు ఫలించుదురు. 

యెహెజేక్లు 38:19; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:24; యెషయా 66:15; యెషయా 66:16; 

జెఫనాయ్ 3:8; జెకరాయ్ 1:15; యెహెజేక్లు 36:3; యిరిమ్యా 25:9; యిరిమ్యా 25:15-29; జెఫనాయ్ 

2:8-10; యెహెజేక్లు 25:8-14; యెహెజేక్లు 35:1-15; కీరత్నలు 137:7; యెషయా 34:1-17; 

యెషయా 63:1-6; యిరిమ్యా 49:7-22; విలాపవాకయ్ములు 4:21; ఆమోసు 1:11; ఆమోసు 

1:12; ఓబధాయ్ 1:1-9; మలాకీ 1:2-4; యెహెజేక్లు 35:10-12; కీరత్నలు 83:4-12; యిరిమ్యా 

49:1; యెహెజేక్లు 35:15; సామెతలు 17:5; సామెతలు 24:17; సామెతలు 24:18; ఓబధాయ్ 

1:12; మీకా 7:8; యెహెజేక్లు 25:12; యెహెజేక్లు 25:15; ఆమోసు 1:11; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22; కీరత్నలు 79:5; యెహెజేక్లు 

5:13; యెహెజేక్లు 25:6; యెహెజేక్లు 36:2; యెహెజేక్లు 36:6; యెహెజేక్లు 38:18; జెఫనాయ్ 

1:18; జెకరాయ్ 8:2; జెకరాయ్ 12:1; మారుక్ 3:8; లూకా 6:28; హెబీర్యులకు 10:27;  

వచనము 9 

నేను మీ పక్షముననునాన్ను, నేను మీ తటుట్ తిరుగగా మీరు దునన్బడి వితత్బడుదురు. 

యెహెజేక్లు 36:4; యెహెజేక్లు 36:5; యెహెజేక్లు 36:15; యెహెజేక్లు 34:29; కీరత్నలు 

74:10; కీరత్నలు 74:18; కీరత్నలు 74:23; కీరత్నలు 123:3; కీరత్నలు 123:4; యెహెజేక్లు 

5:13; యెహెజేక్లు 16:52; యెహెజేక్లు 32:24; యెహెజేక్లు 38:18; ఓబధాయ్ 1:19; నహూము 

1:2; జెఫనాయ్ 1:18; జెఫనాయ్ 3:8; జెకరాయ్ 8:2;  

వచనము 10 

మీమీద మానవజాతిని, అనగా ఇశార్యేలీయులనందరిని, విసత్రింపజేసెదను, నా పటట్ణములకు 

నివాసులు వతుత్రు, పాడైపోయిన పటట్ణములు మరల కటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 20:5; యెహెజేక్లు 20:15; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40; పర్కటన 10:5; 

పర్కటన 10:6; యెహెజేక్లు 25:1; యెహెజేక్లు 35:15; యిరిమ్యా 25:9; యిరిమ్యా 
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25:15-29; యిరిమ్యా 47:1; యిరిమ్యా 51:64; ఆమోసు 1:1-15; జెఫనాయ్ 2:1-15; 

నిరగ్మకాండము 6:8; యెహెజేక్లు 16:52; యెహెజేక్లు 32:24; యెహెజేక్లు 44:13; మలాకీ 

1:3;  

వచనము 11 

మీమీద మనుషుయ్లను పశువులను విసత్రింపజేసెదను, అవి విసత్రించి అభివృది ధ్నొందును, 

పూరవ్మునన్టుట్ మిముమ్ను నివాససథ్లముగా చేసి, మునుపటికంటె అధికమైన మేలు మీకు 

కలుగజేసెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 34:26-29; కీరత్నలు 67:6; కీరత్నలు 85:12; యెషయా 4:2; యెషయా 27:6; 

యెషయా 30:23; హోషేయ 2:21-23; ఆమోసు 9:13-15; యెహెజేక్లు 12:25; ఫిలిపీప్యులకు 

4:5; హెబీర్యులకు 10:37; యాకోబు 5:8; యాకోబు 5:9; యెహోషువ 11:16; యెషయా 

17:6; యెషయా 44:23; యెషయా 58:12; యెషయా 65:9; యిరిమ్యా 3:16; యిరిమ్యా 

31:5; యిరిమ్యా 33:12; యెహెజేక్లు 6:3; యెహెజేక్లు 36:1; యెహెజేక్లు 36:29; హోషేయ 

2:14; యోవేలు 2:22; ఆమోసు 3:9; మీకా 6:1;  

వచనము 12 

మానవజాతిని, అనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నేను మీలో సంచారము చేయించెదను, వారు 

నినున్ సవ్తంతిర్ంచుకొందురు, మీరికమీదట వారిని పుతర్హీనులుగా చేయక వారికి సావ్సథ్య్మగుదురు.  

కీరత్నలు 46:11; కీరత్నలు 99:8; హోషేయ 2:21-23; యోవేలు 3:18; హగగ్యి 2:19; జెకరాయ్ 

8:12; మలాకీ 3:10; మలాకీ 3:11; రోమీయులకు 8:31; యెషయా 49:19; యిరిమ్యా 31:27; 

యెహెజేక్లు 36:29; మలాకీ 1:3;  

వచనము 13 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దేశమా, నీవు మనుషుయ్లను భకిష్ంచుదానవు, నీ జనులను 

పుతర్హీనులుగా చేయుదానవు అని జనులు నినున్గూరిచ్ చెపుప్చునాన్రే. 
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యెహెజేక్లు 36:37; యెషయా 27:6; యెషయా 41:17-23; యిరిమ్యా 30:19; యిరిమ్యా 

31:27; యిరిమ్యా 31:28; యిరిమ్యా 33:12; జెకరాయ్ 8:3-6; యెహెజేక్లు 36:33; యెషయా 

51:3; యెషయా 52:9; యెషయా 58:12; యెషయా 61:4; యిరిమ్యా 31:10-14; ఆమోసు 

9:14; యెషయా 44:26; యెషయా 45:18; యిరిమ్యా 31:24; యెహెజేక్లు 36:28; 

యెహెజేక్లు 37:11; యెహెజేక్లు 37:26; జెకరాయ్ 1:17; జెకరాయ్ 2:4; జెకరాయ్ 10:8;  

వచనము 14 

నీవు మనుషుయ్లను భకిష్ంపవు, ఇక నీ జనులను పుతర్హీనులుగా చేయవు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్ 

యిరిమ్యా 31:27; యిరిమ్యా 33:12; యిరిమ్యా 30:18; యిరిమ్యా 31:38-40; ఓబధాయ్ 

1:19-21; మీకా 7:14; యెహెజేక్లు 36:35; యెషయా 30:26; యెషయా 54:7-10; యిరిమ్యా 

23:5-8; యోవేలు 3:18-21; ఆమోసు 9:15; హగగ్యి 2:6-9; జెకరాయ్ 8:11-15; హెబీర్యులకు 

8:8-13; హెబీర్యులకు 11:40; యెహెజేక్లు 35:9; యెహెజేక్లు 37:6; యెహెజేక్లు 37:13; 

యెషయా 52:4-6; హోషేయ 2:20; 1 యోహాను 5:20; కీరత్నలు 87:3; యెహెజేక్లు 16:55; 

ఆమోసు 9:11; జెకరాయ్ 1:17; జెకరాయ్ 2:4; జెకరాయ్ 10:6; జెకరాయ్ 10:8;  

వచనము 15 

నినున్గూరిచ్ అనయ్జనులు చేయు అపహాసయ్ము నీకిక వినబడకుండ చేసెదను, జనములవలన కలుగు 

అవమానము నీవిక భరింపవు, నీవు నీ జనులను పుతర్హీనులగా చేయకయుందువు; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 32:15; యిరిమ్యా 32:44; ఓబధాయ్ 1:17-21; యెహెజేక్లు 36:13; సంఖాయ్కాండము 

13:32; యిరిమ్యా 15:7; మీకా 2:10; జెకరాయ్ 8:12;  

వచనము 16 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 18:28; సంఖాయ్కాండము 13:32; యెహెజేక్లు 36:12;  
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వచనము 17 

నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు తమ దేశములో నివసించి, దుష పర్వరత్నచేతను దుష కిర్యలచేతను 

దానిని అపవితర్పరచిరి, వారి పర్వరత్న బహిషట్యైన సతరీయొకక్ అపవితర్తవలె నా దృషిట్కి 

కనబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 37:25-28; యెషయా 60:21; ఆమోసు 9:15; 1 దినవృతాత్ంతములు 17:9; మలాకీ 

1:3;  

వచనము 18 

కాబటిట్ దేశములో వారు చేసిన నరహతయ్ విషయమైయును, విగర్హములను పెటుట్కొని వారు దేశమును 

అపవితర్పరచినదాని విషయమైయును నేను నా కోర్ధమును వారిమీద కుమమ్రించి 

యెహెజేక్లు 36:6; యెహెజేక్లు 34:29; యెషయా 54:4; యెషయా 60:14; మీకా 7:8-10; 

జెఫనాయ్ 3:19; జెఫనాయ్ 3:20; కీరత్నలు 89:50; జెఫనాయ్ 2:8; 1 దినవృతాత్ంతములు 17:9; 

కీరత్నలు 79:4; యెహెజేక్లు 16:52; యెహెజేక్లు 32:24; యెహెజేక్లు 34:28; యోవేలు 2:19; 

మలాకీ 1:3;  

వచనము 19 

వారి పర్వరత్ననుబటిట్యు వారి కిర్యలనుబటిట్యు వారిని శికిష్ంచి, నేను అనయ్జనులలోనికి వారిని 

వెళల్గొటట్గా వారు ఆ యా దేశములకు చెదరిపోయిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 20 

వారు తాము వెళి ల్న సథ్లములలోని జనులయొదద్ చేరగా ఆ జనులు వీరు యెహోవా జనులే గదా, 

ఆయన దేశములోనుండి వచిచ్నవారే గదా, అని చెపుప్టవలన నా పరిశుదధ్ నామమునకు దూషణ 

కలుగుటకు ఇశార్యేలీయులు కారణమైరి. 

లేవీయకాండము 18:24-28; సంఖాయ్కాండము 35:33; సంఖాయ్కాండము 35:34; కీరత్నలు 

106:37; కీరత్నలు 106:38; యెషయా 24:5; యిరిమ్యా 2:7; యిరిమ్యా 3:1; యిరిమ్యా 3:2; 
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యిరిమ్యా 3:9; యిరిమ్యా 16:18; మీకా 2:10; లేవీయకాండము 15:19-33; యెషయా 64:6; 

లేవీయకాండము 18:25; లేవీయకాండము 18:28; 1 రాజులు 9:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:22; 

విలాపవాకయ్ములు 1:17; యెహెజేక్లు 33:29; యెహెజేక్లు 36:25; జెకరాయ్ 13:1;  

వచనము 21 

కాగా ఇశార్యేలీయులు పోయిన యెలల్చోటల్ను నా పరిశుదధ్ నామమునకు దూషణ కలుగగా నేను 

చూచి నా నామము విషయమై చింతపడితిని. 

యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 14:19; యెహెజేక్లు 21:31; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:21; 2 

దినవృతాత్ంతములు 34:26; యెషయా 42:25; యిరిమ్యా 7:20; యిరిమ్యా 44:6; 

విలాపవాకయ్ములు 2:4; విలాపవాకయ్ములు 4:11; నహూము 1:6; పర్కటన 14:10; పర్కటన 

16:1-21; యెహెజేక్లు 16:36-38; యెహెజేక్లు 23:37; లేవీయకాండము 18:25; యెహెజేక్లు 

33:29; యెహెజేక్లు 39:23;  

వచనము 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 5:12; యెహెజేక్లు 22:15; లేవీయకాండము 26:38; దివ్తీయోపదేశకాండము 

28:64; ఆమోసు 9:9; యెహెజేక్లు 7:3; యెహెజేక్లు 7:8; యెహెజేక్లు 18:30; యెహెజేక్లు 

22:31; యెహెజేక్లు 39:24; రోమీయులకు 2:6; పర్కటన 20:12-15; కీరత్నలు 44:13; 

యిరిమ్యా 29:18; యెహెజేక్లు 5:10;  

వచనము 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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యెషయా 52:5; రోమీయులకు 2:24; నిరగ్మకాండము 32:11-13; సంఖాయ్కాండము 14:15; 

సంఖాయ్కాండము 14:16; యెహోషువ 7:9; 2 రాజులు 18:30; 2 రాజులు 18:35; 2 రాజులు 

19:10-12; యిరిమ్యా 33:24; దానియేలు 3:15; లేవీయకాండము 18:21; లేవీయకాండము 

19:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46; 2 సమూయేలు 12:14; నెహెమాయ్ 5:9; యిరిమ్యా 

30:17; యెహెజేక్లు 22:26; యెహెజేక్లు 39:7; హోషేయ 7:16; ఆమోసు 2:7; 1 తిమోతి 6:1;  

వచనము 24 

నేను అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను తోడుకొని, ఆ యా దేశములలోనుండి సమకూరిచ్, మీ 

సవ్దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 20:9; యెహెజేక్లు 20:14; యెహెజేక్లు 20:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27; కీరత్నలు 74:18; యెషయా 37:35; యెషయా 48:9; 1 రాజులు 

20:28; కీరత్నలు 31:3; యెషయా 9:7; యెహెజేక్లు 20:44; యెహెజేక్లు 39:7; యెహెజేక్లు 

39:25; మలాకీ 1:12;  

వచనము 25 

మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, మీ విగర్హములవలన మీకు 

కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:32; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 7:8; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5-7; కీరత్నలు 106:8; కీరత్నలు 115:1; కీరత్నలు 115:2; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:4; యెహోషువ 7:9; 2 సమూయేలు 7:22; 1 రాజులు 20:28; 2 

రాజులు 19:34; కీరత్నలు 25:11; కీరత్నలు 31:3; యెషయా 37:35; యెషయా 43:25; 

యెషయా 57:18; యిరిమ్యా 14:21; యెహెజేక్లు 20:9; యెహెజేక్లు 20:14; యెహెజేక్లు 

20:44; యెహెజేక్లు 28:26; దానియేలు 9:19;  

వచనము 26 
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నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి 

తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 20:41; యెహెజేక్లు 38:22; యెహెజేక్లు 38:23; సంఖాయ్కాండము 20:12; 

సంఖాయ్కాండము 20:13; కీరత్నలు 46:10; యెషయా 5:16; 1 పేతురు 3:15; యెహెజేక్లు 

39:28; నిరగ్మకాండము 15:4-16; కీరత్నలు 102:13-16; కీరత్నలు 126:1-3; దానియేలు 

2:47; దానియేలు 3:28; దానియేలు 3:29; దానియేలు 4:2; దానియేలు 4:3; దానియేలు 

4:34-37; దానియేలు 6:26; దానియేలు 6:27; యెహెజేక్లు 28:22; 1 పేతురు 2:9; 

నిరగ్మకాండము 7:5; యెహోషువ 7:9; 1 రాజులు 18:36; కీరత్నలు 79:10; యెషయా 37:20; 

యెషయా 61:4; యిరిమ్యా 14:21; యెహెజేక్లు 20:14; యెహెజేక్లు 20:42; యెహెజేక్లు 

28:25; యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 37:28; యెహెజేక్లు 38:16; యెహెజేక్లు 39:21; 

యెహెజేక్లు 39:27; మతత్యి 6:9; లూకా 11:2; 1 తిమోతి 6:1;  

వచనము 27 

నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా విధులను గైకొనువారినిగాను 

మిముమ్ను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 11:17; యెహెజేక్లు 34:13; యెహెజేక్లు 37:21; యెహెజేక్లు 37:25; యెహెజేక్లు 

39:27; యెహెజేక్లు 39:28; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3-5; కీరత్నలు 107:2; కీరత్నలు 

107:3; యెషయా 11:11-16; యెషయా 27:12; యెషయా 27:13; యెషయా 43:5; యెషయా 

43:6; యిరిమ్యా 23:3-8; యిరిమ్యా 30:3; యిరిమ్యా 30:18; యిరిమ్యా 31:8; యిరిమ్యా 

32:37; యిరిమ్యా 50:17-20; హోషేయ 1:11; ఆమోసు 9:14; ఆమోసు 9:15; రోమీయులకు 

11:25; రోమీయులకు 11:26; లేవీయకాండము 25:18; నెహెమాయ్ 1:9; కీరత్నలు 68:22; 

కీరత్నలు 105:45; కీరత్నలు 106:47; కీరత్నలు 119:134; కీరత్నలు 147:2; యెషయా 4:3; 

యెషయా 14:1; యెషయా 26:15; యెషయా 54:7; యెషయా 65:9; యిరిమ్యా 12:14; 

యిరిమ్యా 16:15; యిరిమ్యా 23:8; యిరిమ్యా 24:6; యిరిమ్యా 24:7; యిరిమ్యా 46:27; 
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యిరిమ్యా 50:19; యెహెజేక్లు 20:41; యెహెజేక్లు 20:42; యెహెజేక్లు 28:25; యెహెజేక్లు 

37:12; యెహెజేక్లు 37:23; యెహెజేక్లు 38:8; యెహెజేక్లు 39:25; యోవేలు 3:7; మీకా 

4:6; జెఫనాయ్ 3:18; లూకా 1:75; హెబీర్యులకు 11:8;  

వచనము 28 

నేను మీ పితరులకిచిచ్న దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా జనులైయుందురు నేను మీ 

దేవుడనైయుందును. 

లేవీయకాండము 14:5-7; సంఖాయ్కాండము 8:7; సంఖాయ్కాండము 19:13-20; కీరత్నలు 51:7; 

యెషయా 52:15; యోహాను 3:5; తీతుకు 3:5; తీతుకు 3:6; హెబీర్యులకు 9:13; హెబీర్యులకు 

9:14; హెబీర్యులకు 9:19; హెబీర్యులకు 10:22; 1 యోహాను 5:6; యెహెజేక్లు 36:17; 

యెహెజేక్లు 36:29; యెహెజేక్లు 37:23; కీరత్నలు 51:2; సామెతలు 30:12; యెషయా 4:4; 

యిరిమ్యా 33:8; జెకరాయ్ 13:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:16; 1 కొరిందీయులకు 6:11; 2 

కొరిందీయులకు 7:1; ఎఫెసీయులకు 5:26; ఎఫెసీయులకు 5:27; తీతుకు 2:14; 1 యోహాను 

1:7; పర్కటన 1:5; పర్కటన 7:14; యెషయా 2:18-20; యెషయా 17:7; యెషయా 17:8; 

యిరిమ్యా 3:22; యిరిమ్యా 3:23; హోషేయ 14:3; హోషేయ 14:8; జెకరాయ్ 13:2; 

ఆదికాండము 35:2; నిరగ్మకాండము 24:8; నిరగ్మకాండము 29:4; నిరగ్మకాండము 40:30; 

లేవీయకాండము 1:5; లేవీయకాండము 7:2; లేవీయకాండము 8:6; లేవీయకాండము 8:11; 

లేవీయకాండము 11:40; లేవీయకాండము 14:7; లేవీయకాండము 15:5; లేవీయకాండము 

15:13; లేవీయకాండము 15:27; లేవీయకాండము 16:30; సంఖాయ్కాండము 15:41; 

సంఖాయ్కాండము 19:12; సంఖాయ్కాండము 19:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:11; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:18; 1 రాజులు 18:37; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:5; ఎజార్ 6:21; 

ఎజార్ 9:11; కీరత్నలు 14:3; కీరత్నలు 51:10; కీరత్నలు 53:3; యెషయా 26:12; యెషయా 

30:23; యెషయా 31:7; యెషయా 59:21; యెషయా 65:16; యిరిమ్యా 13:27; యిరిమ్యా 

31:33; విలాపవాకయ్ములు 5:21; యెహెజేక్లు 14:3; యెహెజేక్లు 14:11; యెహెజేక్లు 16:9; 
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యెహెజేక్లు 16:36; యెహెజేక్లు 23:48; యెహెజేక్లు 24:11; యెహెజేక్లు 39:29; దానియేలు 

12:10; హోషేయ 6:3; హోషేయ 14:2; యోవేలు 3:21; మీకా 5:13; మీకా 7:19; జెఫనాయ్ 

3:13; జెకరాయ్ 3:4; మతత్యి 1:21; మతత్యి 3:6; మతత్యి 5:8; మారుక్ 1:8; లూకా 3:16; 

లూకా 5:13; యోహాను 3:10; యోహాను 13:5; యోహాను 13:8; యోహాను 14:21; యోహాను 

19:34; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

3:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:36; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

11:16; రోమీయులకు 5:5; రోమీయులకు 5:20; రోమీయులకు 11:27; 1 కొరిందీయులకు 

12:13; 2 కొరిందీయులకు 3:3; 2 కొరిందీయులకు 6:16; హెబీర్యులకు 12:10; యాకోబు 

1:21; యాకోబు 4:8; 1 పేతురు 3:21; 2 పేతురు 1:4; 1 యోహాను 1:9; పర్కటన 17:4;  

వచనము 29 

మీ సకలమైన అపవితర్తను పోగొటిట్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును, మీకు కరవురానియయ్క ధానయ్మునకు 

ఆజఞ్ ఇచిచ్ అభివృది ధ్ పరతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6; కీరత్నలు 51:10; యిరిమ్యా 32:39; యోహాను 3:3-5; 2 

కొరిందీయులకు 3:18; 2 కొరిందీయులకు 5:17; గలతీయులకు 6:15; ఎఫెసీయులకు 2:10; 

పర్కటన 21:5; యెహెజేక్లు 11:19; యెహెజేక్లు 11:20; జెకరాయ్ 7:12; మతత్యి 13:5; మతత్యి 

13:20; మతత్యి 13:21; మారుక్ 4:16; మారుక్ 4:17; 2 కొరిందీయులకు 3:3; లేవీయకాండము 

3:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 27:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4; 1 రాజులు 8:58; 2 

దినవృతాత్ంతములు 30:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:27; కీరత్నలు 34:18; కీరత్నలు 119:35; 

సామెతలు 16:1; సామెతలు 19:8; యెషయా 30:23; యిరిమ్యా 31:19; యిరిమ్యా 32:40; 

యెహెజేక్లు 18:31; హోషేయ 14:2; మతత్యి 13:23; మారుక్ 4:5; లూకా 5:38; లూకా 8:6; 

లూకా 8:15; యోహాను 3:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18; రోమీయులకు 7:6; రోమీయులకు 

8:9; రోమీయులకు 12:2; 2 కొరిందీయులకు 7:1; గలతీయులకు 3:14; ఎఫెసీయులకు 4:23; 

కొలొసస్యులకు 3:10; 2 తిమోతి 2:25; హెబీర్యులకు 8:10; 1 పేతురు 3:21;  
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వచనము 30 

అనయ్జనులలో కరవునుగూరిచ్న నింద మీరిక నొందకయుండునటుల్ చెటల్ ఫలములను భూమిపంటను 

నేను విసత్రింపజేసెదను. 

యెహెజేక్లు 37:14; యెహెజేక్లు 39:29; సామెతలు 1:23; యెషయా 44:3; యెషయా 44:4; 

యెషయా 59:21; యోవేలు 2:28; యోవేలు 2:29; జెకరాయ్ 12:10; లూకా 11:13; 

రోమీయులకు 8:9; రోమీయులకు 8:14-16; 1 కొరిందీయులకు 3:16; గలతీయులకు 5:5; 

గలతీయులకు 5:22; గలతీయులకు 5:23; ఎఫెసీయులకు 1:13; ఎఫెసీయులకు 1:14; 2 

దెసస్లోనీకయులకు 2:13; తీతుకు 3:3-6; 1 పేతురు 1:2; 1 పేతురు 1:22; 1 యోహాను 3:24; 

యెహెజేక్లు 37:24; యిరిమ్యా 31:33; గలతీయులకు 5:16; కొలొసస్యులకు 2:6; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12; ఫిలిపీప్యులకు 2:13; తీతుకు 2:11-14; హెబీర్యులకు 13:21; 1 

యోహాను 1:6; 1 యోహాను 1:7; 2 యోహాను 1:6; లేవీయకాండము 14:17; లేవీయకాండము 

18:4; లేవీయకాండము 20:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:8; 1 రాజులు 8:58; 2 రాజులు 10:31; 2 దినవృతాత్ంతములు 

7:17; నెహెమాయ్ 10:29; కీరత్నలు 19:8; కీరత్నలు 25:9; కీరత్నలు 119:2; కీరత్నలు 119:35; 

సామెతలు 16:1; యెషయా 54:14; యెహెజేక్లు 2:2; యెహెజేక్లు 11:19; యెహెజేక్లు 18:9; 

యెహెజేక్లు 18:21; యెహెజేక్లు 20:19; యెహెజేక్లు 43:11; మలాకీ 3:17; లూకా 8:15; 

యోహాను 3:6; యోహాను 13:17; యోహాను 14:17; గలతీయులకు 3:14; గలతీయులకు 5:18; 

తీతుకు 2:12; హెబీర్యులకు 8:10; 1 యోహాను 2:5;  

వచనము 31 

అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు తెచుచ్కొని, మీ 

దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 36:10; యెహెజేక్లు 28:25; యెహెజేక్లు 37:25; యెహెజేక్లు 39:28; యెహెజేక్లు 

11:20; యెహెజేక్లు 37:23; యెహెజేక్లు 37:27; పరమగీతము 6:3; యిరిమ్యా 30:22; 
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యిరిమ్యా 30:23; యిరిమ్యా 31:33; యిరిమ్యా 32:38; హోషేయ 1:10; జెకరాయ్ 13:9; 

మతత్యి 22:32; 2 కొరిందీయులకు 6:16-18; 2 కొరిందీయులకు 7:1; హెబీర్యులకు 8:10; 

హెబీర్యులకు 11:16; పర్కటన 21:3; పర్కటన 21:7; యెషయా 54:14; యిరిమ్యా 11:4; 

యిరిమ్యా 31:1; యెహెజేక్లు 14:11; యెహెజేక్లు 29:11; యెహెజేక్లు 34:24; హోషేయ 2:1; 

ఓబధాయ్ 1:19; జెకరాయ్ 8:8; మలాకీ 3:17; యోహాను 20:17;  

వచనము 32 

మీ నిమితత్ము నేను ఈలాగున చేయుటలేదని తెలిసికొనుడి; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ చినన్బోయి సిగుగ్పడుడి. 

యెహెజేక్లు 36:25; యిరిమ్యా 33:8; హోషేయ 14:2; హోషేయ 14:4; హోషేయ 14:8; 

యోవేలు 3:21; మీకా 7:19; జెకరాయ్ 13:1; మతత్యి 1:21; యోహాను 1:7-9; రోమీయులకు 

6:14; రోమీయులకు 11:26; తీతుకు 2:14; యెహెజేక్లు 36:8; యెహెజేక్లు 36:9; యెహెజేక్లు 

34:27-29; కీరత్నలు 105:6; హోషేయ 2:21-23; మతత్యి 6:33; లేవీయకాండము 15:5; 

లేవీయకాండము 15:27; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:16; యెషయా 4:4; యెహెజేక్లు 34:29; 

యెహెజేక్లు 37:23; లూకా 5:13; లూకా 7:47;  

వచనము 33 

మీ దోషములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్తను నేను తీసివేసి మీ పటట్ణములలో మిముమ్ను 

నివసింపజేయునాడు పాడైపోయిన సథ్లములు మరల కటట్బడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23-28; యోవేలు 2:17; యోవేలు 2:26; లేవీయకాండము 25:19; 

లేవీయకాండము 26:4; యిరిమ్యా 51:51; యోవేలు 2:22; జెకరాయ్ 8:12;  

వచనము 34 

మారగ్సుథ్ల దృషిట్కి పాడుగాను నిరజ్నముగాను అగుపడిన భూమి సేదయ్ము చేయబడును. 

యెహెజేక్లు 6:9; యెహెజేక్లు 16:61-63; యెహెజేక్లు 20:43; లేవీయకాండము 26:39; ఎజార్ 

9:6-15; నెహెమాయ్ 9:26-35; యిరిమ్యా 31:18-20; దానియేలు 9:4-20; యోబు 42:6; 
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యెషయా 6:5; యెషయా 64:6; జెకరాయ్ 12:10; జెకరాయ్ 12:11; లూకా 18:13; రోమీయులకు 

6:21; 2 కొరిందీయులకు 7:10; 2 కొరిందీయులకు 7:11; ఆదికాండము 19:29; 

లేవీయకాండము 26:40; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:7; కీరత్నలు 34:18; సామెతలు 13:5; 

యెషయా 1:29; యెషయా 30:22; యిరిమ్యా 31:19; యిరిమ్యా 32:36; యెహెజేక్లు 7:16; 

యెహెజేక్లు 12:16; యెహెజేక్లు 14:6; యెహెజేక్లు 14:22; యెహెజేక్లు 16:52; యెహెజేక్లు 

16:54; యెహెజేక్లు 16:63; యెహెజేక్లు 18:3; యెహెజేక్లు 37:23; దానియేలు 9:7; హోషేయ 

5:15; హోషేయ 10:6; మారుక్ 14:72; లూకా 22:61; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18; 

రోమీయులకు 3:27; ఎఫెసీయులకు 2:11; 2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14; 1 తిమోతి 1:15; 2 

తిమోతి 2:25; పర్కటన 2:5; పర్కటన 3:3;  

వచనము 35 

పాడైన భూమి ఏదెను వనమువలె ఆయెననియు, పాడుగాను నిరజ్నముగానునన్ యీ పటట్ణములు 

నివాసులతో నిండి పార్కారములు గలవాయెననియు జనులు చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 36:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5; దానియేలు 9:18; దానియేలు 9:19; 2 

తిమోతి 1:9; తీతుకు 3:3-6; యెహెజేక్లు 16:63; ఎజార్ 9:6; రోమీయులకు 6:21; 1 పేతురు 

4:2; 1 పేతురు 4:3; ఆదికాండము 19:29; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:4; 2 సమూయేలు 7:22; 

1 రాజులు 20:28; కీరత్నలు 115:1; యెషయా 43:25; యిరిమ్యా 3:25; యిరిమ్యా 17:13; 

యిరిమ్యా 32:36; యెహెజేక్లు 6:9; యెహెజేక్లు 14:6; యెహెజేక్లు 16:52; యెహెజేక్లు 

16:54; యెహెజేక్లు 16:61; యెహెజేక్లు 18:3; లూకా 22:61; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

13:38; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28; రోమీయులకు 3:27; 2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14; 1 

తిమోతి 1:15;  

వచనము 36 
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అపుప్డు యెహోవానైన నేను పాడైపోయిన సథ్లములను కటుట్వాడననియు, పాడైపోయిన సథ్లములలో 

చెటల్ను నాటువాడననియు మీ చుటుట్ శేషించిన అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. యెహోవానైన నేను మాట 

ఇచిచ్యునాన్ను, నేను దాని నెరవేరుత్ను. 

జెకరాయ్ 8:7; జెకరాయ్ 8:8; యెహెజేక్లు 36:10; యెషయా 58:12; యిరిమ్యా 32:43; యిరిమ్యా 

33:10; యిరిమ్యా 50:19; యిరిమ్యా 50:20; ఆమోసు 9:14; ఆమోసు 9:15; లేవీయకాండము 

26:42; కీరత్నలు 86:5; యెషయా 44:26; యెషయా 61:4; యిరిమ్యా 33:8; యెహెజేక్లు 

36:4; యెహెజేక్లు 36:38; యెహెజేక్లు 38:12; హోషేయ 11:11; జెకరాయ్ 1:17;  

వచనము 37 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులకు నేను ఈలాగు చేయు విషయములో 

వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని విసత్రింపజేసెదను. 

యెహెజేక్లు 6:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23-28; 2 దినవృతాత్ంతములు 36:21; 

యిరిమ్యా 25:9-11; లేవీయకాండము 26:42; యెహెజేక్లు 33:28; హోషేయ 11:11;  

వచనము 38 

నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ పర్తిషిఠ్తములగు గొఱఱ్లంత విసాత్రముగాను, 

నియామక దినములలో యెరూషలేమునకు వచుచ్ గొఱఱ్లంత విసాత్రముగాను వారి పటట్ణములయందు 

మనుషుయ్లు గుంపులు గుంపులుగా విసత్రించునటుల్ నేను చేసెదను. 

కీరత్నలు 58:11; కీరత్నలు 64:9; కీరత్నలు 126:2; యిరిమ్యా 33:9; యెహెజేక్లు 37:13; 

ఆదికాండము 2:8; ఆదికాండము 2:9; ఆదికాండము 13:10; యెషయా 51:3; యోవేలు 2:3; 

కీరత్నలు 69:35; యెషయా 35:1; యెషయా 54:3; యెషయా 58:11; యిరిమ్యా 32:16; 

యెహెజేక్లు 28:13; యెహెజేక్లు 33:28; యెహెజేక్లు 36:11; యోవేలు 2:22; ఆమోసు 9:13;  
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వచనము 1 

యెహోవా హసత్ము నా మీదికి వచెచ్ను. నేను ఆతమ్వశుడనైయుండగా యెహోవా ననున్ తోడుకొనిపోయి 

యెముకలతో నిండియునన్ యొక లోయలో ననున్ దింపెను. ఆయన వాటిమధయ్ ననున్ ఇటు అటు 

నడిపించుచుండగా 

యెహెజేక్లు 17:24; యెహెజేక్లు 34:30; యెహెజేక్లు 37:28; యెహెజేక్లు 39:27-29; మీకా 

7:15-17; యెహెజేక్లు 22:14; యెహెజేక్లు 24:14; యెహెజేక్లు 37:14; సంఖాయ్కాండము 

23:19; హోషేయ 14:4-9; మతత్యి 24:35; 1 రాజులు 8:26; కీరత్నలు 69:35; యెషయా 

54:3; యిరిమ్యా 1:10; యిరిమ్యా 42:10; యెహెజేక్లు 28:24; యెహెజేక్లు 39:7; 

యెహెజేక్లు 39:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31;  

వచనము 2 

యెముకలనేకములు ఆ లోయలో కనబడెను, అవి కేవలము ఎండిపోయినవి. 

యెహెజేక్లు 14:3; యెహెజేక్లు 20:3; యెహెజేక్లు 20:31; కీరత్నలు 10:17; కీరత్నలు 102:17; 

యెషయా 55:6; యెషయా 55:7; యిరిమ్యా 29:11-13; యిరిమ్యా 50:4; యిరిమ్యా 50:5; 

జెకరాయ్ 10:6; జెకరాయ్ 10:9; జెకరాయ్ 13:9; మతత్యి 7:7; మతత్యి 7:8; ఫిలిపీప్యులకు 4:6; 

హెబీర్యులకు 4:16; హెబీర్యులకు 10:21; హెబీర్యులకు 10:22; యాకోబు 4:2; యాకోబు 

4:3; 1 యోహాను 5:14; యెహెజేక్లు 36:10; ఆదికాండము 25:22; నిరగ్మకాండము 8:12; 2 

సమూయేలు 2:1; 2 సమూయేలు 7:25; 1 రాజులు 8:26; 2 రాజులు 19:4; 1 

దినవృతాత్ంతములు 17:25; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:16; కీరత్నలు 51:10; కీరత్నలు 86:5; 

యెషయా 30:19; యెషయా 43:26; యెషయా 45:11; యిరిమ్యా 13:27; యిరిమ్యా 23:3; 

యిరిమ్యా 29:12; యిరిమ్యా 30:19; విలాపవాకయ్ములు 5:21; యెహెజేక్లు 37:26; దానియేలు 

9:3; మీకా 2:12; జెకరాయ్ 10:1; జెకరాయ్ 10:8; మతత్యి 20:32; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

27:31;  

వచనము 3 
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ఆయన నరపుతుర్డా, యెండిపోయిన యీ యెముకలు బర్దుకగలవా? అని ననన్డుగగా పర్భువా 

యెహోవా అది నీకే తెలియునని నేనంటిని. 

నిరగ్మకాండము 23:17; నిరగ్మకాండము 34:23; దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16; 2 

దినవృతాత్ంతములు 7:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:21-27; 2 దినవృతాత్ంతములు 35:7-19; 

జెకరాయ్ 8:19-23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5-11; యెహెజేక్లు 36:33-35; యెహెజేక్లు 

34:31; యిరిమ్యా 30:19; యిరిమ్యా 31:27; యిరిమ్యా 31:28; యోహాను 10:16; పర్కటన 

7:4-9; లేవీయకాండము 26:12; యిరిమ్యా 13:17; జెకరాయ్ 10:8; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

27:23;  

వచనము 4 

అందుకాయన పర్వచనమెతిత్ యెండిపోయిన యీ యెముకలతో ఇటల్నుము ఎండిపోయిన 

యెముకలారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 1:3; యెహెజేక్లు 3:14; యెహెజేక్లు 3:22; యెహెజేక్లు 33:22; యెహెజేక్లు 

40:1; పర్కటన 1:10; యెహెజేక్లు 8:3; యెహెజేక్లు 11:24; 1 రాజులు 18:12; 2 రాజులు 

2:16; లూకా 4:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39; 2 రాజులు 13:21; యోబు 14:14; కీరత్నలు 

53:5; కీరత్నలు 88:10; యెషయా 11:11; యెషయా 26:19; యెషయా 66:14; యిరిమ్యా 

8:1; యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 11:1; యెహెజేక్లు 37:11; యెహెజేక్లు 43:5; దానియేలు 

12:2; మారుక్ 12:24; యోహాను 5:28; యోహాను 11:24; రోమీయులకు 11:15; 2 

కొరిందీయులకు 1:9; కొలొసస్యులకు 2:13; హెబీర్యులకు 6:2;  

వచనము 5 

ఈ యెముకలకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు బర్దుకునటుల్ నేను మీలోనికి 

జీవాతమ్ను రపిప్ంచుచునాన్ను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:30; యెహెజేక్లు 37:11; కీరత్నలు 141:7; యిరిమ్యా 31:40; 

పర్కటన 20:5;  
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వచనము 6 

చరమ్ము కపిప్ మీకు నరములనిచిచ్ మీమీద మాంసము పొదిగి చరమ్ము మీమీద కపెప్దను; మీలో 

జీవాతమ్నుంచగా మీరు బర్దుకుదురు; అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

యోహాను 6:5; యోహాను 6:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:29; 1 సమూయేలు 2:6; యోహాను 

5:21; యోహాను 11:25; యోహాను 11:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8; రోమీయులకు 4:17; 

2 కొరిందీయులకు 1:9; 2 కొరిందీయులకు 1:10; హెబీర్యులకు 11:19; నెహెమాయ్ 4:2; 

యెషయా 49:24; యెహెజేక్లు 2:1; లూకా 7:14; యోహాను 11:44; 1 కొరిందీయులకు 

15:35;  

వచనము 7 

ఆయన నాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము నేను పర్వచించుచుండగా గడగడమను ధవ్ని యొకటి పుటెట్ను; 

అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 

యెహెజేక్లు 37:11; యెహెజేక్లు 37:15; యెహెజేక్లు 37:16; సంఖాయ్కాండము 20:8; 1 

రాజులు 13:2; మతత్యి 21:21; యోహాను 2:5; యెహెజేక్లు 36:1; యెషయా 26:19; 

యెషయా 42:18; యిరిమ్యా 22:29; మీకా 6:2; యోహాను 5:25; యోహాను 5:28; యోహాను 

5:29; 2 రాజులు 7:1; యోబు 10:11; మీకా 6:1; లూకా 5:5; ఎఫెసీయులకు 5:14;  

వచనము 8 

నేను చూచుచుండగా నరములును మాంసమును వాటిమీదికి వచెచ్ను, వాటిపైన చరమ్ము కపెప్ను, 

అయితే వాటిలో జీవాతమ్ ఎంతమాతర్మును లేకపోయెను. 

యెహెజేక్లు 37:9; యెహెజేక్లు 37:10; యెహెజేక్లు 37:14; ఆదికాండము 2:7; కీరత్నలు 

104:29; కీరత్నలు 104:30; యోహాను 20:22; రోమీయులకు 8:2; ఎఫెసీయులకు 2:5; పర్కటన 

11:11;  

వచనము 9 
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అపప్డు ఆయన నరపుతుర్డా; జీవాతమ్వచుచ్నటుల్ పర్వచించి ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా జీవాతామ్, నలుదికుక్లనుండివచిచ్ హతులైన వీరు బర్దుకునటుల్ వారిమీద ఊపిరి 

విడువుము. 

యెహెజేక్లు 37:8-10; యెహెజేక్లు 37:14; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 6:13; యెహెజేక్లు 

7:4; యెహెజేక్లు 7:9; యెహెజేక్లు 11:10; యెహెజేక్లు 11:12; యెహెజేక్లు 20:38; 

యెహెజేక్లు 28:22-26; యెహెజేక్లు 32:15; యెహెజేక్లు 34:27; యెహెజేక్లు 35:9; 

యెహెజేక్లు 35:12; యెహెజేక్లు 35:15; యెహెజేక్లు 38:23; యెహెజేక్లు 39:6; యెహెజేక్లు 

39:22; యెహెజేక్లు 39:28; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:6; 1 రాజులు 20:28; యెషయా 

49:23; యోవేలు 2:27; యోవేలు 3:17; యెహెజేక్లు 36:11; యెహెజేక్లు 37:13;  

వచనము 10 

ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను పర్వచింపగా జీవాతమ్ వారిలోనికి వచెచ్ను; వారు సజీవులై లేచి 

లెకిక్ంప శకయ్ముకాని మహా సైనయ్మై నిలిచిరి. 

యిరిమ్యా 13:5-7; యిరిమ్యా 26:8; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

5:20-29; 1 రాజులు 19:11-13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26-29; యెహెజేక్లు 11:13; యెహెజేక్లు 12:7;  

వచనము 11 

అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, ఈ యెముకలు ఇశార్యేలీయులనందరిని 

సూచించుచునన్వి. వారుమన యెముకలు ఎండిపోయెను, మన ఆశ విఫలమాయెను, మనము 

నాశనమైపోతివిు అని యనుకొనుచునాన్రు  

యెహెజేక్లు 37:6;  

వచనము 12 
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కాబటిట్ పర్వచనమెతిత్ వారితో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పర్జలారా, 

మీరునన్ సమాధులను నేను తెరచెదను, సమాధులలోనుండి మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచి ఇశార్యేలు 

దేశములోనికి తోడుకొని వచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 37:5; యెహెజేక్లు 37:14; పరమగీతము 4:16; యోహాను 3:8; కీరత్నలు 104:30; 

యోహాను 20:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2; 2 కొరిందీయులకు 5:15; పర్కటన 7:1;  

వచనము 13 

నా పర్జలారా, నేను సమాధులను తెరచి సమాధులలోనునన్ మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచగా 

కీరత్నలు 104:30; పర్కటన 11:11; పర్కటన 20:4; పర్కటన 20:5; కీరత్నలు 119:50; 

యెహెజేక్లు 3:24; యెహెజేక్లు 12:7; యెహెజేక్లు 37:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2;  

వచనము 14 

నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు, మీరు బర్దుకునటుల్ నా ఆతమ్ను మీలో ఉంచి మీ 

దేశములో మిముమ్ను నివసింపజేసెదను, యెహోవానగు నేను మాట ఇచిచ్ దానిని నెరవేరుత్నని మీరు 

తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 37:16; యెహెజేక్లు 37:19; యెహెజేక్లు 36:10; యెహెజేక్లు 39:25; యిరిమ్యా 

31:1; యిరిమ్యా 33:24-26; హోషేయ 1:11; రోమీయులకు 11:26; 2 కొరిందీయులకు 5:14; 

ఎఫెసీయులకు 2:1; యెహెజేక్లు 37:1-8; సంఖాయ్కాండము 17:12; సంఖాయ్కాండము 17:13; 

కీరత్నలు 77:7-9; కీరత్నలు 141:7; యెషయా 40:27; యెషయా 49:14; యిరిమ్యా 2:25; ఎజార్ 

9:8; యోబు 14:19; యోబు 17:16; కీరత్నలు 31:22; కీరత్నలు 143:3; యెషయా 49:24; 

యిరిమ్యా 18:12; యిరిమ్యా 30:12; యిరిమ్యా 31:17; యిరిమ్యా 32:43; యిరిమ్యా 33:10; 

విలాపవాకయ్ములు 3:18; విలాపవాకయ్ములు 3:54; విలాపవాకయ్ములు 5:22; యెహెజేక్లు 18:2; 

యెహెజేక్లు 33:10; యెహెజేక్లు 37:2; యెహెజేక్లు 37:4; హోషేయ 2:14; హోషేయ 2:15; 

హోషేయ 6:2; హోషేయ 13:14; యోనా 2:4; హబకూక్కు 1:12; జెకరాయ్ 1:6; జెకరాయ్ 4:6; 
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జెకరాయ్ 8:13; జెకరాయ్ 9:12; లూకా 5:5; లూకా 22:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20; 

రోమీయులకు 4:18; 1 కొరిందీయులకు 15:35; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13; పర్కటన 11:8;  

వచనము 15 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యోబు 35:14; యోబు 35:15; యెషయా 26:9; యెషయా 66:14; రోమీయులకు 11:15; 

యెహెజేక్లు 37:21; యెషయా 26:19; యెషయా 66:14; హోషేయ 6:2; హోషేయ 13:14; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 4:16; పర్కటన 20:13; యెహెజేక్లు 37:25; యెహెజేక్లు 28:25; 

యెహెజేక్లు 36:24; ఎజార్ 1:1; ఎజార్ 2:70; ఆమోసు 9:14; ఆమోసు 9:15; కీరత్నలు 71:20; 

దానియేలు 12:2; లూకా 5:5;  

వచనము 16 

నరపుతుర్డా, నీవు కఱఱ్తునక యొకటి తీసికొని దానిమీద యూదావారిదనియు, వారి తోటివారగు 

ఇశార్యేలీయులదనియు పేళుల్ వార్యుము. మరియొక తునక తీసికొని దానిమీద ఎఫార్యిమునకు 

తునక, అనగా యోసేపు వంశసుథ్లదనియు వారి తోటివారగు ఇశార్యేలువారిదనియు వార్యుము. 

యెహెజేక్లు 37:6; యెహెజేక్లు 16:62; కీరత్నలు 126:2; కీరత్నలు 126:3; కీరత్నలు 71:20; 

యెషయా 52:6; యెహెజేక్లు 36:11; యెహెజేక్లు 36:35;  

వచనము 17 

అపుప్డది యేకమైన తునకయగునటుల్ ఒకదానితో ఒకటి జోడించుము, అవి నీచేతిలో ఒకటే 

తునకయగును. 

యెహెజేక్లు 37:9; యెహెజేక్లు 11:19; యెహెజేక్లు 36:27; యెహెజేక్లు 39:29; యెషయా 

32:15; యోవేలు 2:28; యోవేలు 2:29; జెకరాయ్ 12:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:16; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17; రోమీయులకు 8:2; రోమీయులకు 8:11; 1 కొరిందీయులకు 

15:45; తీతుకు 3:5; తీతుకు 3:6; యెహెజేక్లు 17:24; యెహెజేక్లు 22:14; యెహెజేక్లు 
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36:36; 1 రాజులు 8:20; యెషయా 27:3; యెషయా 52:6; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 

37:5; యెహెజేక్లు 37:6; 2 కొరిందీయులకు 5:15;  

వచనము 18 

ఇందులకు తాతప్రయ్ము మాకు తెలియజెపప్వా? అని నీ జనులు నినన్డుగగా 

యెహెజేక్లు 37:4;  

వచనము 19 

ఆ రెండు తునకలను వారి సమక్షమున నీవు చేతపటుట్కొని వారితో ఇటల్నుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎఫార్యిము చేతిలోనునన్ తునక, అనగా ఏ తునకమీద ఇశార్యేలువారందరి 

పేళుల్ను వారి తోటివారి పేళుల్ను నేను ఉంచితినో యోసేపు అను ఆ తునకను యూదావారి తునకను 

నేను పటుట్కొని యొకటిగా జోడించి నాచేతిలో ఏకమైన తునకగా చేసెదను. 

సంఖాయ్కాండము 17:2; సంఖాయ్కాండము 17:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 10:17; 2 

దినవృతాత్ంతములు 11:11-17; 2 దినవృతాత్ంతములు 15:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:11-18; 

1 రాజులు 12:16-20; 2 దినవృతాత్ంతములు 10:19; ఆదికాండము 30:24; 1 రాజులు 18:31; 

యెషయా 7:2; యెషయా 11:13; యిరిమ్యా 3:18; యిరిమ్యా 31:1; యిరిమ్యా 50:4; 

యెహెజేక్లు 37:4; యెహెజేక్లు 37:11; యెహెజేక్లు 37:19; హోషేయ 1:11; ఆమోసు 3:1; 

ఓబధాయ్ 1:18; జెకరాయ్ 8:13; జెకరాయ్ 10:6; జెకరాయ్ 11:7; జెకరాయ్ 11:14; యోహాను 17:21;  

వచనము 20 

ఇటుల్ండగా వారికీలాగు చెపుప్ము 

యెహెజేక్లు 37:22-24; యెషయా 11:13; యిరిమ్యా 50:4; హోషేయ 1:11; జెఫనాయ్ 3:9; 

యెహెజేక్లు 37:19; ఆమోసు 3:1;  

వచనము 21 
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పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ యే అనయ్జనులలో ఇశార్యేలీయులు చెదరిపోయిరో ఆ 

యా అనయ్జనులలోనుండి వారిని రకిష్ంచి, వారు ఎచచ్టెచచ్ట ఉనాన్రో అచచ్టనుండి వారిని సమకూరిచ్ 

వారి సవ్దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 12:9; యెహెజేక్లు 17:12; యెహెజేక్లు 20:49; యెహెజేక్లు 24:19; 2 

సమూయేలు 16:2; యెహెజేక్లు 3:11;  

వచనము 22 

వారికమీదట ఎనన్టికిని రెండు జనములుగాను రెండు రాజయ్ములుగాను ఉండకుండునటుల్ ఆ 

దేశములో ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద 

యెహెజేక్లు 37:16; యెహెజేక్లు 37:17; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:1-3; జెకరాయ్ 10:6; 

ఎఫెసీయులకు 2:13; ఎఫెసీయులకు 2:14; కొలొసస్యులకు 3:11; కీరత్నలు 68:27; యెషయా 

17:6; యెహెజేక్లు 18:2; యెహెజేక్లు 37:11; ఆమోసు 5:6; ఓబధాయ్ 1:18; జెకరాయ్ 8:7;  

వచనము 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 12:3; సంఖాయ్కాండము 17:6-9; హోషేయ 12:10; యెహెజేక్లు 21:6; 

ఎఫెసీయులకు 2:14;  

వచనము 24 

నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే యుండును, వారు నా 

విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 
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యెహెజేక్లు 34:13; యెహెజేక్లు 36:24; యెహెజేక్లు 39:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:4; యెషయా 11:11-16; యెషయా 27:12; యెషయా 27:13; 

యెషయా 43:6; యెషయా 49:12; యిరిమ్యా 16:15; యిరిమ్యా 23:3; యిరిమ్యా 23:8; 

యిరిమ్యా 29:14; యిరిమ్యా 30:3; యిరిమ్యా 30:10; యిరిమ్యా 30:18; యిరిమ్యా 

31:8-10; యిరిమ్యా 32:37; యిరిమ్యా 33:7; యిరిమ్యా 33:11; యిరిమ్యా 50:19; ఆమోసు 

9:14; ఆమోసు 9:15; ఓబధాయ్ 1:17-21; మీకా 7:11; మీకా 7:12; కీరత్నలు 106:47; కీరత్నలు 

147:2; యెషయా 32:17; యెషయా 43:5; యెషయా 65:9; యిరిమ్యా 12:14; యిరిమ్యా 

46:27; యెహెజేక్లు 11:17; యెహెజేక్లు 20:42; యెహెజేక్లు 28:25; యెహెజేక్లు 37:12; 

యెహెజేక్లు 37:25; యెహెజేక్లు 38:8; దానియేలు 12:1; హోషేయ 11:11; యోవేలు 3:1; 

ఓబధాయ్ 1:19; మీకా 2:12; మీకా 4:6; జెఫనాయ్ 3:20; యోహాను 1:49; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

3:19; రోమీయులకు 11:26; ఎఫెసీయులకు 4:13;  

వచనము 25 

మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న దేశములో వారు నివసింతురు, 

వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము 

వారికి అధిపతియై యుండును. 

యెషయా 11:12; యెషయా 11:13; యిరిమ్యా 3:18; యిరిమ్యా 32:39; యిరిమ్యా 50:4; 

హోషేయ 1:11; ఎఫెసీయులకు 2:19-22; యెహెజేక్లు 34:23; యెహెజేక్లు 37:24; 

యెహెజేక్లు 34:23; యెహెజేక్లు 34:24; ఆదికాండము 49:10; కీరత్నలు 2:6; కీరత్నలు 2:12; 

కీరత్నలు 72:1; కీరత్నలు 72:8; యెషయా 9:6; యెషయా 9:7; యిరిమ్యా 23:5; యిరిమ్యా 

23:6; యిరిమ్యా 33:14-17; యిరిమ్యా 33:26; హోషేయ 3:4; హోషేయ 3:5; లూకా 1:32; 

లూకా 1:33; యోహాను 10:16; పర్కటన 11:15; యెషయా 32:17; యిరిమ్యా 16:15; 

యిరిమ్యా 46:27; యిరిమ్యా 50:19; యెహెజేక్లు 6:2; యెహెజేక్లు 20:40; యెహెజేక్లు 
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34:13; యెహెజేక్లు 36:1; యెహెజేక్లు 37:17; యెహెజేక్లు 39:25; యోవేలు 3:1; ఆమోసు 

3:9; మీకా 4:6; మీకా 5:2; మారుక్ 3:24; యోహాను 17:21; ఎఫెసీయులకు 4:13;  

వచనము 26 

నేను వారితో సమాధానారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును వారికిని నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, 

నేను వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ సథ్లమును నితయ్ము 

ఉంచెదను. 

యెహెజేక్లు 20:43; యెహెజేక్లు 36:25; యెహెజేక్లు 36:29; యెహెజేక్లు 36:31; యెహెజేక్లు 

43:7; యెహెజేక్లు 43:8; యెషయా 2:18; హోషేయ 14:8; జెకరాయ్ 13:1; జెకరాయ్ 13:2; 

జెకరాయ్ 14:21; యెహెజేక్లు 36:24; యెహెజేక్లు 36:29; లేవీయకాండము 20:7; 

లేవీయకాండము 20:8; మీకా 7:14; ఎఫెసీయులకు 5:26; ఎఫెసీయులకు 5:27; హెబీర్యులకు 

9:13; హెబీర్యులకు 9:14; 1 యోహాను 1:7; 1 యోహాను 1:9; యెహెజేక్లు 37:27; 

యెహెజేక్లు 36:28; యెహెజేక్లు 39:22; ఆదికాండము 17:7; ఆదికాండము 17:8; కీరత్నలు 

68:20; కీరత్నలు 68:35; యిరిమ్యా 31:1; యిరిమ్యా 31:33; యిరిమ్యా 32:38; యిరిమ్యా 

32:39; హోషేయ 1:10; జెకరాయ్ 13:9; పర్కటన 21:3; పర్కటన 21:4; పర్కటన 21:7; యెషయా 

54:14; యిరిమ్యా 11:4; యిరిమ్యా 24:7; యిరిమ్యా 30:9; యెహెజేక్లు 11:18; యెహెజేక్లు 

14:11; యెహెజేక్లు 16:41; యెహెజేక్లు 34:24; యెహెజేక్లు 43:9; హోషేయ 14:3; మీకా 

5:13; యోహాను 3:10;  

వచనము 27 

నా మందిరము వారికి పైగా నుండును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా జనులైయుందురు. 

యెహెజేక్లు 37:25; యెషయా 55:3; యెషయా 55:4; యిరిమ్యా 23:5; యిరిమ్యా 30:9; 

హోషేయ 3:5; లూకా 1:32; యెహెజేక్లు 37:22; యెహెజేక్లు 34:23; యెహెజేక్లు 34:24; 

కీరత్నలు 78:71; కీరత్నలు 78:72; కీరత్నలు 80:1; పర్సంగి 12:11; యెషయా 40:11; మీకా 

5:2; మీకా 5:4; జెకరాయ్ 13:7; యోహాను 10:11; యోహాను 10:14-16; ఎఫెసీయులకు 4:4-6; 
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హెబీర్యులకు 13:20; 1 పేతురు 5:4; యెహెజేక్లు 36:27; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6; 

యిరిమ్యా 31:33; యిరిమ్యా 32:39; 1 కొరిందీయులకు 11:2; ఎఫెసీయులకు 2:10; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12; ఫిలిపీప్యులకు 2:13; తీతుకు 2:11-13; తీతుకు 3:3-8; 1 యోహాను 

2 :6 ; ఆదికాండము 28:13; లేవీయకాండము 18:4; సంఖాయ్కాండము 27:16; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:32; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:1; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:28; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:8; 2 సమూయేలు 5:2; 2 

దినవృతాత్ంతములు 10:16; కీరత్నలు 89:29; యెషయా 1:26; యెషయా 29:22; యెషయా 

37:35; యిరిమ్యా 3:15; యిరిమ్యా 23:6; యిరిమ్యా 30:21; యిరిమ్యా 31:10; యిరిమ్యా 

33:22; యెహెజేక్లు 18:9; యెహెజేక్లు 20:19; యెహెజేక్లు 21:27; యెహెజేక్లు 45:7; 

యెహెజేక్లు 48:21; దానియేలు 12:1; ఆమోసు 9:11; జెఫనాయ్ 3:15; జెకరాయ్ 1:16; జెకరాయ్ 

3:8; జెకరాయ్ 12:8; మతత్యి 2:6; మతత్యి 21:5; మతత్యి 25:34; మారుక్ 11:10; లూకా 

1:69; యోహాను 3:10; యోహాను 12:34; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

13:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:34; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6; 1 పేతురు 2:25;  

వచనము 28 

మరియు వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ సథ్లము నితయ్ము ఉండుటనుబటిట్ యెహోవానైన నేను 

ఇశార్యేలీయులను పరిశుదధ్పరచువాడనని అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 37:21; యెహెజేక్లు 28:25; యెహెజేక్లు 36:28; యెహెజేక్లు 37:26; యిరిమ్యా 

30:3; యిరిమ్యా 31:24; యిరిమ్యా 32:41; యెషయా 60:21; యెషయా 66:22; యోవేలు 

3:20; ఆమోసు 9:15; జెఫనాయ్ 3:14; జెఫనాయ్ 3:15; జెకరాయ్ 14:11; యెహెజేక్లు 37:24; 

యెషయా 9:6; యెషయా 9:7; దానియేలు 2:44; దానియేలు 2:45; జెకరాయ్ 6:12; జెకరాయ్ 6:13; 

లూకా 1:32; లూకా 1:33; యోహాను 12:34; హెబీర్యులకు 7:2; హెబీర్యులకు 7:21; 

ఆదికాండము 28:13; ఆదికాండము 49:26; 2 సమూయేలు 5:2; 2 సమూయేలు 7:10; 1 

దినవృతాత్ంతములు 17:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 10:16; కీరత్నలు 89:29; యెషయా 1:26; 
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యెషయా 30:19; యెషయా 32:17; యెషయా 37:35; యెషయా 53:10; యెషయా 55:3; 

యెషయా 59:21; యిరిమ్యా 23:8; యిరిమ్యా 31:17; యిరిమ్యా 31:40; యిరిమ్యా 32:39; 

యెహెజేక్లు 18:2; యెహెజేక్లు 20:41; యెహెజేక్లు 20:42; యెహెజేక్లు 21:27; యెహెజేక్లు 

34:23; యెహెజేక్లు 36:14; యెహెజేక్లు 36:24; యెహెజేక్లు 37:12; యెహెజేక్లు 44:3; 

హోషేయ 2:19; హోషేయ 11:11; ఆమోసు 9:11; ఆమోసు 9:14; జెకరాయ్ 8:8; మతత్యి 

25:34; మారుక్ 11:10; లూకా 1:69; లూకా 24:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 5:31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:34; పర్కటన 

11:15;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 38	
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వచనము 1 

మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 34:25; ఆదికాండము 17:7; 2 సమూయేలు 23:5; కీరత్నలు 89:3; కీరత్నలు 89:4; 

యెషయా 55:3; యెషయా 59:20; యెషయా 59:21; యిరిమ్యా 32:40; హోషేయ 2:18-23; 

యోహాను 14:27; హెబీర్యులకు 13:20; హెబీర్యులకు 13:21; యెహెజేక్లు 36:10; 

యెహెజేక్లు 36:37; యెషయా 27:6; యెషయా 49:21; యిరిమ్యా 30:19; యిరిమ్యా 31:27; 

జెకరాయ్ 8:4; జెకరాయ్ 8:5; హెబీర్యులకు 6:14; యెహెజేక్లు 11:16; యెహెజేక్లు 43:7; 

యెహెజేక్లు 45:1-6; లేవీయకాండము 26:11; లేవీయకాండము 26:12; 1 రాజులు 8:20; 1 

రాజులు 8:21; కీరత్నలు 68:18; జెకరాయ్ 2:5; 2 కొరిందీయులకు 6:16; ఆదికాండము 49:26; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:17; 1 రాజులు 6:13; కీరత్నలు 107:38; కీరత్నలు 114:2; కీరత్నలు 

125:5; యెషయా 24:5; యెషయా 54:13; యిరిమ్యా 3:16; యిరిమ్యా 31:31; యెహెజేక్లు 

16:60; యెహెజేక్లు 37:25; యెహెజేక్లు 39:29; యెహెజేక్లు 43:9; యోవేలు 2:27; జెఫనాయ్ 

3:15; జెకరాయ్ 14:11; మలాకీ 2:5; ఎఫెసీయులకు 2:12; హెబీర్యులకు 8:8;  

వచనము 2 

నరపుతుర్డా, మాగోగు దేశపువాడగు గోగు, అనగా రోషునకును మెషెకునకును తుబాలునకును 

అధిపతియైనవాని తటుట్ అభిముఖుడవై అతనిగూరిచ్ ఈ మాట యెతిత్ పర్వచింపుము 

యోహాను 1:14; కొలొసస్యులకు 2:9; కొలొసస్యులకు 2:10; పర్కటన 21:3; పర్కటన 21:22; 

యెహెజేక్లు 37:23; యెహెజేక్లు 11:20; యెహెజేక్లు 14:11; యెహెజేక్లు 36:28; 

లేవీయకాండము 26:12; హోషేయ 2:23; నిరగ్మకాండము 40:18; కీరత్నలు 87:3; యిరిమ్యా 

11:4; యిరిమ్యా 24:7; యిరిమ్యా 30:22; యిరిమ్యా 31:33; యిరిమ్యా 32:38; యెహెజేక్లు 

16:60; యెహెజేక్లు 34:24; యెహెజేక్లు 34:30; యెహెజేక్లు 39:29; హోషేయ 2:1; 

హోషేయ 11:9; జెకరాయ్ 2:10; జెకరాయ్ 8:8; జెకరాయ్ 13:9; యోహాను 20:17; 2 కొరిందీయులకు 

6:16; హెబీర్యులకు 8:10;  
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వచనము 3 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రోషునకును మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతియగు 

గోగూ, నేను నీకు విరోధినైయునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 36:23; యెహెజేక్లు 36:36; యెహెజేక్లు 38:23; యెహెజేక్లు 39:7; యెహెజేక్లు 

39:23; కీరత్నలు 79:10; కీరత్నలు 102:15; కీరత్నలు 126:2; రోమీయులకు 11:15; 

యెహెజేక్లు 20:12; నిరగ్మకాండము 31:13; లేవీయకాండము 20:8; లేవీయకాండము 21:8; 

యోహాను 17:17-19; 1 కొరిందీయులకు 1:30; ఎఫెసీయులకు 5:26; 1 దెసస్లోనీకయులకు 

5:23; నిరగ్మకాండము 40:18; కీరత్నలు 87:3; యెషయా 27:3; యెషయా 29:22; యిరిమ్యా 

29:11; విలాపవాకయ్ములు 4:22; యెహెజేక్లు 38:14; హోషేయ 11:9;  

వచనము 4 

నేను నినున్ వెనుకకు తిర్పిప్ నీ దవుడలకు గాలములు తగిలించి, నినున్ను నీ సైనయ్మంతటిని 

గుఱఱ్ములను నానావిధములైన ఆయుధములు ధరించు నీ రౌతులనందరిని, కవచములును డాళుల్ను 

ధరించి ఖడగ్ములు చేతపటుట్కొను వారినందరిని, మహాసైనయ్ముగా బయలుదేరదీసెదను. 

యెషయా 11:14; యెషయా 24:21; జెకరాయ్ 12:3; పర్కటన 16:12; పర్కటన 20:8;  

వచనము 5 

నీతో కూడిన పారసీకదేశపువారిని కూషీయులను పూతువారినందరిని, డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను 

ధరించువారినందరిని నేను బయలుదేరదీసెదను. 

యెహెజేక్లు 2:1; యెహెజేక్లు 39:1; యెహెజేక్లు 6:2; యెహెజేక్లు 20:46; యెహెజేక్లు 25:2; 

యెహెజేక్లు 35:2; యెహెజేక్లు 35:3; పర్కటన 20:8; పర్కటన 20:9; ఆదికాండము 10:2; 1 

దినవృతాత్ంతములు 1:5; యెహెజేక్లు 27:13; యెహెజేక్లు 32:26; యెషయా 66:19; 2 రాజులు 

14:10; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:4; యెహెజేక్లు 21:2;  

వచనము 6 
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గోమెరును అతని సైనయ్మంతయును ఉతత్రదికుక్లలోనుండు తోగరామ్యును అతని సైనయ్మును 

జనములనేకములు నీతోకూడ వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 13:8; యెహెజేక్లు 29:3; యెహెజేక్లు 35:3; యెహెజేక్లు 39:1; యెహెజేక్లు 

39:2-10; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:4; యెషయా 13:4; యెషయా 

66:19; యిరిమ్యా 50:31; యెహెజేక్లు 6:2; యెహెజేక్లు 26:3; యెహెజేక్లు 27:13; 

యెహెజేక్లు 28:22; యెహెజేక్లు 32:26; నహూము 2:13;  

వచనము 7 

నీవు సిధద్ముగా ఉండుము, నీవు సిదధ్పడి నీతోకూడ కలిసిన సమూహమంతటిని సిదధ్పరచుము, వారికి 

నీవు కావలియై యుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 29:4; యెహెజేక్లు 39:2; 2 రాజులు 19:28; యెషయా 37:29; యెహెజేక్లు 

38:15; దానియేలు 11:40; యెహెజేక్లు 23:12; 1 దినవృతాత్ంతములు 12:8; 2 

దినవృతాత్ంతములు 25:5; యిరిమ్యా 46:9; 1 రాజులు 13:2; యెహెజేక్లు 13:8; యెహెజేక్లు 

39:20; జెకరాయ్ 12:4; పర్కటన 9:16;  

వచనము 8 

చాలదినములైన తరువాత నీవు శిక్షనొందుదువు; సంవతస్రముల అంతములో నీవు ఖడగ్మునుండి 

తపిప్ంచుకొని, ఆ యా జనములలో చెదరిపోయి యెడతెగక పాడుగా ఉనన్ ఇశార్యేలీయుల 

పరవ్తములమీద నివసించుటకై మరల సమకూరచ్బడిన జనులయొదద్కును, ఆ యా జనులలోనుండి 

రపిప్ంచబడి నిరభ్యముగా నివసించు జనులందరియొదద్కును నీవు వచెచ్దవు.  

యెహెజేక్లు 27:10; యెహెజేక్లు 30:5; ఆదికాండము 10:6; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:8; 

నహూము 3:9; 2 రాజులు 14:10; దానియేలు 11:43;  

వచనము 9 

గాలి వాన వచిచ్నటుల్ను మేఘము కమిమ్నటుల్ను నీవు దేశముమీదికి వచెచ్దవు, నీవును నీ సైనయ్మును 

నీతోకూడిన బహు జనమును దేశముమీద వాయ్పింతురు. 
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ఆదికాండము 10:2; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:5; యెహెజేక్లు 27:14; ఆదికాండము 10:3; 1 

దినవృతాత్ంతములు 1:6; దానియేలు 11:40; యెహెజేక్లు 32:30; యెహెజేక్లు 38:15; 

యెహెజేక్లు 39:6;  

వచనము 10 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:8; కీరత్నలు 2:1-4; యెషయా 8:9; యెషయా 8:10; యెషయా 37:22; 

యిరిమ్యా 46:3-5; యిరిమ్యా 46:14-16; యిరిమ్యా 51:12; యోవేలు 3:9-12; ఆమోసు 

4:12; జెకరాయ్ 14:2; జెకరాయ్ 14:3;  

వచనము 11 

నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని గార్మములుగల దేశముమీదికి 

పోయెదను, పార్కారములును అడ డ్గడియలును గవునులునులేని దేశముమీదికి పోయెదను, 

నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 

యెహెజేక్లు 38:16; ఆదికాండము 49:1; సంఖాయ్కాండము 24:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 

4:30; యిరిమ్యా 48:47; యిరిమ్యా 49:39; హోషేయ 3:3-5; హబకూక్కు 2:3; నిరగ్మకాండము 

20:5; యెషయా 24:22; యెషయా 29:6; యిరిమ్యా 32:5; విలాపవాకయ్ములు 4:22; 

యెహెజేక్లు 38:12; యెహెజేక్లు 36:24-38; యెహెజేక్లు 37:21-28; యెహెజేక్లు 

39:27-29; యెషయా 11:11-16; యిరిమ్యా 30:3; యిరిమ్యా 30:18; యిరిమ్యా 32:37; 

ఆమోసు 9:14; ఆమోసు 9:15; యెహెజేక్లు 34:13; యెహెజేక్లు 36:1-8; 1 పేతురు 2:9; 

యెహెజేక్లు 38:11; యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 34:25-28; యిరిమ్యా 23:6; యిరిమ్యా 

33:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29; 1 దినవృతాత్ంతములు 

5:4; కీరత్నలు 147:2; యెషయా 43:17; యెషయా 54:15; యిరిమ్యా 50:19; యెహెజేక్లు 

20:35; యెహెజేక్లు 20:41; యెహెజేక్లు 38:14; దానియేలు 2:28; దానియేలు 8:23; 
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దానియేలు 11:6; దానియేలు 11:41; హోషేయ 3:5; యోవేలు 3:7; యోవేలు 3:14; లూకా 

1:71; పర్కటన 16:14; పర్కటన 19:19;  

వచనము 12 

వారిని దోచుకొని కొలల్సొముమ్గా పటుట్కొనుటకై, పూరవ్ము పాడై మరల నివసింపబడిన సథ్లములమీదికి 

తిరిగిపోయెదను, ఆ యా జనములలోనుండి సమకూరచ్బడి, పశువులును సరకులును గలిగి, భూమి 

నటట్నడుమ నివసించు జనులమీదికి తిరిగిపోయెదను. 

యెహెజేక్లు 13:11; యెషయా 21:1; యెషయా 21:2; యెషయా 25:4; యెషయా 28:2; 

దానియేలు 11:40; యెహెజేక్లు 38:16; యిరిమ్యా 4:13; యోవేలు 2:2; యెషయా 8:9; 

యెషయా 8:10; యెషయా 25:5; యెషయా 54:17; దానియేలు 11:6; దానియేలు 11:44; 

యోవేలు 3:11; హెబీర్యులకు 12:1; పర్కటన 11:18; పర్కటన 20:9;  

వచనము 13 

సెబావారును దదానువారును తరీష్షు వరత్కులును కొదమసింహముల వంటివారైన దానివారందరును 

నినున్ చూచి సొముమ్ దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? దోపు దోచుకొనుటకు సైనయ్ము సమకూరిచ్తివా? 

బహుగా దోపు దోచుకొని, వెండి బంగారములను పశువులను సరకులను పటుట్కొని పోవుటకు చాల 

దోపుడు దోచుకొనుటకు వచిచ్తివా? అని నినన్డుగుదురు. 

కీరత్నలు 83:3; కీరత్నలు 83:4; కీరత్నలు 139:2; సామెతలు 19:21; యెషయా 10:7; మారుక్ 

7:21; యోహాను 13:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 8:22; 1 కొరిందీయులకు 4:5; కీరత్నలు 36:4; సామెతలు 6:14; సామెతలు 6:18; 

సామెతలు 12:2; మీకా 2:1; నిరగ్మకాండము 14:3; సంఖాయ్కాండము 20:12; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:21; నాయ్యాధిపతులు 4:7; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:9; యోబు 

42:2; కీరత్నలు 28:4; కీరత్నలు 33:11; కీరత్నలు 49:11; సామెతలు 24:8; పర్సంగి 1:16; 

యెషయా 54:17; యెషయా 66:18; యిరిమ్యా 19:5; యెహెజేక్లు 11:5; యెహెజేక్లు 20:32; 

యెహెజేక్లు 38:17; దానియేలు 2:29; దానియేలు 11:24; నహూము 1:9; మతత్యి 2:7; 
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మతత్యి 9:4; మారుక్ 2:8; లూకా 5:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4; 1 దెసస్లోనీకయులకు 

5:9; పర్కటన 17:13;  

వచనము 14 

కాగా నరపుతుర్డా, పర్వచనమెతిత్ గోగుతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా 

జనులగు ఇశార్యేలీయులు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నీవు తెలిసికొందువుగదా? 

నిరగ్మకాండము 15:9; కీరత్నలు 10:9; సామెతలు 1:11-16; యెషయా 37:24; యెషయా 

37:25; రోమీయులకు 3:15; నాయ్యాధిపతులు 18:7; నాయ్యాధిపతులు 18:27; యిరిమ్యా 

49:31; యిరిమ్యా 49:32; జెకరాయ్ 2:4; జెకరాయ్ 2:5; యెహెజేక్లు 38:8; సామెతలు 3:29; 

సామెతలు 3:30; నిరగ్మకాండము 14:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:21; యెహోషువ 8:16; 1 

రాజులు 4:25; కీరత్నలు 139:2; సామెతలు 24:8; పర్సంగి 1:16; యిరిమ్యా 30:10; 

యెహెజేక్లు 11:5; యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 30:9; యెహెజేక్లు 38:14; యెహెజేక్లు 

38:17; యెహెజేక్లు 39:6; మీకా 4:4; మీకా 5:11; నహూము 1:9; మతత్యి 2:7;  

వచనము 15 

ఉతత్రదికుక్న దూరముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి నీవును నీతోకూడ జనములనేకములును 

గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్ముగా కూడివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 29:19; యెషయా 10:6; యిరిమ్యా 30:16; యెషయా 1:24; యెషయా 1:25; 

ఆమోసు 1:8; జెకరాయ్ 13:7; యెహెజేక్లు 36:33-35; యిరిమ్యా 32:43; యిరిమ్యా 32:44; 

యిరిమ్యా 33:12; యిరిమ్యా 33:13; జెకరాయ్ 1:12; జెకరాయ్ 1:17; యెహెజేక్లు 38:8; జెకరాయ్ 

10:8-10; నాయ్యాధిపతులు 9:37; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:4; కీరత్నలు 76:4;  

వచనము 16 

మేఘము భూమిని కమిమ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద పడెదరు; అంతయ్దినములందు అది 

సంభవించును, అనయ్జనులు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ నినున్బటిట్ వారి యెదుట ననున్ నేను పరిశుదధ్ 

పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా దేశముమీదికి నినున్ రపిప్ంచెదను. 
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యెహెజేక్లు 27:12; యెహెజేక్లు 27:15; యెహెజేక్లు 27:20; యెహెజేక్లు 27:22; యెహెజేక్లు 

27:23; యెహెజేక్లు 27:25; యెహెజేక్లు 19:3-6; యెహెజేక్లు 32:2; కీరత్నలు 57:4; 

యిరిమ్యా 50:17; యిరిమ్యా 51:38; నహూము 2:11-13; జెకరాయ్ 11:3; 1 రాజులు 10:1; 

కీరత్నలు 76:4; యెహెజేక్లు 39:6;  

వచనము 17 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నినున్ వారిమీదికి రపిప్ంచెదనని పూరవ్మందు ఏటేట 

పర్వచించుచు వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లైన నా సేవకులదావ్రా నేను సెలవిచిచ్నమాట 

నినున్గూరిచ్నదే గదా? 

యెషయా 4:1; యెషయా 4:2; యెహెజేక్లు 38:8; యెహెజేక్లు 38:11; యిరిమ్యా 23:6; జెకరాయ్ 

2:5; జెకరాయ్ 2:8; యెహెజేక్లు 37:28; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:4; యెషయా 2:11; దానియేలు 

11:40; యోవేలు 3:1; జెఫనాయ్ 2:10; జెఫనాయ్ 3:8;  

వచనము 18 

ఆ దినమున, గోగు ఇశార్యేలీయుల దేశముమీదికి రాబోవు ఆ దినమున, నా కోపము బహుగా 

రగులుకొనును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 39:2; దానియేలు 11:40; యెహెజేక్లు 38:4; యెహెజేక్లు 38:6; యోవేలు 3:2; 

జెఫనాయ్ 3:8; జెకరాయ్ 12:2-4; జెకరాయ్ 14:2; జెకరాయ్ 14:3; పర్కటన 16:14; పర్కటన 16:16; 

పర్కటన 20:8; ఆదికాండము 10:2; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:4; యెహెజేక్లు 32:30; జెకరాయ్ 

10:5;  

వచనము 19 

కాబటిట్ నేను రోషమును మహా రౌదర్మును గలిగినవాడనై యీలాగు పర్మాణము చేసితిని. 

ఇశార్యేలీయుల దేశములో మహాకంపము పుటుట్ను. 

యెహెజేక్లు 38:9; యెహెజేక్లు 38:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:29; యెషయా 2:2; 

దానియేలు 2:28; దానియేలు 10:14; హోషేయ 3:5; మీకా 4:1; 1 తిమోతి 4:1; 2 తిమోతి 3:1; 
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యెహెజేక్లు 38:23; యెహెజేక్లు 36:23; యెహెజేక్లు 39:21; నిరగ్మకాండము 14:4; 1 

సమూయేలు 17:45-47; 2 రాజులు 19:19; కీరత్నలు 83:17; కీరత్నలు 83:18; దానియేలు 

3:24-29; దానియేలు 4:32-37; దానియేలు 6:15-27; మీకా 7:15-17; మతత్యి 6:9; మతత్యి 

6:10; సంఖాయ్కాండము 20:13; నాయ్యాధిపతులు 3:12; 1 రాజులు 11:23; 1 

దినవృతాత్ంతములు 5:4; యెషయా 30:8; యిరిమ్యా 30:24; యిరిమ్యా 49:39; యెహెజేక్లు 

30:25; యెహెజేక్లు 38:17; యెహెజేక్లు 39:7; యెహెజేక్లు 39:27; దానియేలు 8:23; మలాకీ 

1:5; హెబీర్యులకు 1:2; హెబీర్యులకు 12:1; పర్కటన 17:17; పర్కటన 20:9;  

వచనము 20 

సముదర్పు చేపలును ఆకాశపకుష్లును భూజంతువులును భూమిమీద పార్కు పురుగులనిన్యు 

భూమిమీదనుండు నరులందరును నాకు భయపడి వణకుదురు, పరవ్తములు నాశనమగును, 

కొండపేటులు పడును, గోడలనిన్యు నేలపడును 

యెహెజేక్లు 38:10; యెహెజేక్లు 38:11; యెహెజేక్లు 38:16; కీరత్నలు 110:5; కీరత్నలు 

110:6; యెషయా 27:1; యెషయా 34:1-6; యెషయా 63:1-6; యెషయా 66:15; యెషయా 

66:16; దానియేలు 11:40-45; యోవేలు 3:9-14; జెకరాయ్ 12:2-8; జెకరాయ్ 14:1-21; 

నిరగ్మకాండము 14:3; 2 రాజులు 14:10; కీరత్నలు 139:2; యెషయా 25:1; యెషయా 44:26; 

యిరిమ్యా 26:5; యెహెజేక్లు 39:8; పర్కటన 17:17;  

వచనము 21 

నా పరవ్తములనిన్టిలో అతనిమీదికి ఖడగ్ము రపిప్ంచెదను, పర్తివాని ఖడగ్ము వాని సహోదరునిమీద 

పడును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 36:5; యెహెజేక్లు 36:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22; కీరత్నలు 18:7; కీరత్నలు 

18:8; కీరత్నలు 89:46; నహూము 1:2; హెబీర్యులకు 12:29; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:4; 

కీరత్నలు 110:5; యెషయా 59:18; యెషయా 63:3; యెహెజేక్లు 5:13; జెకరాయ్ 14:12;  

వచనము 22 
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తెగులు పంపి హతయ్ కలుగజేసి అతనిమీదను అతని సైనయ్పు వారిమీదను అతనితో కూడిన 

జనములనేకములమీదను పర్ళయమైన వానను పెదద్ వడగండల్ను అగిన్గంధకములను కురిపించి నేను 

అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యెహెజేక్లు 39:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20; యెషయా 42:13; యోవేలు 2:18; జెకరాయ్ 

1:14; యోవేలు 3:16; హగగ్యి 2:6; హగగ్యి 2:7; హగగ్యి 2:21; హగగ్యి 2:22; 

హెబీర్యులకు 12:26; పర్కటన 11:13; పర్కటన 16:18; పర్కటన 16:20; కీరత్నలు 18:7; 

కీరత్నలు 110:5; యెషయా 2:11; యెషయా 30:30; యెహెజేక్లు 5:13; యెహెజేక్లు 36:5; 

యెహెజేక్లు 39:6; జెఫనాయ్ 3:8; హెబీర్యులకు 10:27;  

వచనము 23 

నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు అనేకులు తెలిసికొనునటుల్ నేను ఘనత వహించి ననున్ 

పరిశుదధ్పరచుకొని వారియెదుట ననున్ తెలియపరచుకొందును. 

యిరిమ్యా 4:23-26; హోషేయ 4:3; నహూము 1:4-6; జెకరాయ్ 14:4; జెకరాయ్ 14:5; పర్కటన 

6:12; పర్కటన 6:13; యెషయా 30:25; 2 కొరిందీయులకు 10:4; కీరత్నలు 18:7; కీరత్నలు 

76:8; యిరిమ్యా 4:24; హగగ్యి 2:6; హగగ్యి 2:21;  
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వచనము 1 

మరియు నరపుతుర్డా, గోగునుగూరిచ్ పర్వచనమెతిత్ ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రోషునకును మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతివైన గోగూ, నేను నీకు 

విరోధినైయునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 14:17; కీరత్నలు 105:16; నాయ్యాధిపతులు 7:22; 1 సమూయేలు 14:20; 2 

దినవృతాత్ంతములు 2 0 : 2 3 ; హగగ్యి 2 : 2 2 ; దివ్తీయోపదేశకాండము 2 0 : 1 7 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:42; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:22; కీరత్నలు 110:6; యెషయా 

19:2; యెషయా 66:16; యిరిమ్యా 25:29; యెహెజేక్లు 39:4; జెకరాయ్ 14:13; మారుక్ 

13:12; పర్కటన 16:21;  

వచనము 2 

నినున్ వెనుకకు తిర్పిప్ నడిపించి, ఉతత్రదికుక్న దూరములో ఉనన్ నినున్ బయలుదేరదీసి 

ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములకు రపిప్ంచి  

యెషయా 66:16; యిరిమ్యా 25:31; జెకరాయ్ 14:12-15; యెహెజేక్లు 5:17; యెహెజేక్లు 

13:11; ఆదికాండము 19:24; నిరగ్మకాండము 9:22-25; యెహోషువ 10:11; కీరత్నలు 11:6; 

కీరత్నలు 18:12-14; కీరత్నలు 77:16-18; యెషయా 28:17; యెషయా 29:6; యెషయా 

30:30-33; మతత్యి 7:27; పర్కటన 16:21; నిరగ్మకాండము 9:23; దివ్తీయోపదేశకాండము 

32:42; కీరత్నలు 110:6; యెషయా 64:2; యెహెజేక్లు 14:17; యెహెజేక్లు 14:19; 

యెహెజేక్లు 17:20; యెహెజేక్లు 20:35; యెహెజేక్లు 28:23; యెహెజేక్లు 36:23; దానియేలు 

11:45; యోవేలు 3:2; పర్కటన 8:7; పర్కటన 11:19; పర్కటన 19:20; పర్కటన 20:9;  

వచనము 3 

నీ యెడమచేతిలోనునన్ నీ వింటిని కిర్ంద పడగొటెట్దను, నీ కుడిచేతిలోనునన్ బాణములను కిర్ంద 

పడవేసెదను, 
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యెహెజేక్లు 36:23; యెహెజేక్లు 38:16; యెహెజేక్లు 37:28; యెహెజేక్లు 39:7; యెహెజేక్లు 

39:13; యెహెజేక్లు 39:27; కీరత్నలు 9:16; పర్కటన 15:3; పర్కటన 15:4; పర్కటన 19:1-6; 

నిరగ్మకాండము 7:17; కీరత్నలు 46:10; కీరత్నలు 59:13; కీరత్నలు 83:18; యెషయా 5:16; 

యెషయా 25:3; యెషయా 45:6; యెషయా 64:2; యెహెజేక్లు 6:7; యెహెజేక్లు 20:41; 

యెహెజేక్లు 20:42; యెహెజేక్లు 25:5; యెహెజేక్లు 28:22; యెహెజేక్లు 28:25; యెహెజేక్లు 

30:25; యెహెజేక్లు 37:6; యెహెజేక్లు 39:21; దానియేలు 11:45; హోషేయ 2:20; హోషేయ 

9:7; మీకా 7:16; మలాకీ 1:5; మలాకీ 2:4; మతత్యి 6:9;  

వచనము 4 

నీవును నీ సైనయ్మును నీతోనునన్ జనులందరును ఇశార్యేలు పరవ్తములమీద కూలుదురు, నానా 

విధమైన కూర్ర పకుష్లకును దుషట్ మృగములకును ఆహారముగా నినున్ ఇచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 38:2; యెహెజేక్లు 38:3; యెహెజేక్లు 35:3; నహూము 2:13; నహూము 3:5; 

యెహెజేక్లు 38:2; ఆదికాండము 10:2; 1 దినవృతాత్ంతములు 1:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:4; 

యెషయా 25:5; యెషయా 66:19; యిరిమ్యా 29:11; యిరిమ్యా 50:31; యెహెజేక్లు 5:8; 

యెహెజేక్లు 13:8; యెహెజేక్లు 27:13; యెహెజేక్లు 28:22; యెహెజేక్లు 32:26;  

వచనము 5 

నీవు పొలముమీద కూలుదువు, నేనే మాట యిచిచ్యునాన్ను. ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

కీరత్నలు 40:14; కీరత్నలు 68:2; యెషయా 37:29; యెహెజేక్లు 38:4; యెహెజేక్లు 38:15; 

దానియేలు 11:40; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:4; యెషయా 66:16; యెహెజేక్లు 32:30; 

యెహెజేక్లు 38:3; దానియేలు 11:45;  

వచనము 6 

నేను మాగోగు మీదికిని దీవ్పములలో నిరివ్చారముగా నివసించువారి మీదికిని అగిన్ పంపెదను, 

అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 
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యెహెజేక్లు 20:21-24; కీరత్నలు 46:9; కీరత్నలు 76:3; యిరిమ్యా 21:4; యిరిమ్యా 21:5; 

హోషేయ 1:5; 2 సమూయేలు 22:35; యిరిమ్యా 51:56;  

వచనము 7 

నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు తెలిసికొనునటుల్ ఇక నా పరిశుదధ్ నామమునకు దూషణ 

కలుగనియయ్క, నా జనులగు ఇశార్యేలీయుల మధయ్ దానిని బయలుపరచెదను. 

యెహెజేక్లు 39:17-20; యెహెజేక్లు 38:21; యెహెజేక్లు 32:4; యెహెజేక్లు 32:5; 

యెహెజేక్లు 33:27; యెషయా 34:2-8; యిరిమ్యా 15:3; పర్కటన 19:17-21; ఆదికాండము 

40:19; 2 సమూయేలు 21:10; కీరత్నలు 63:10; కీరత్నలు 76:3; కీరత్నలు 110:6; యెషయా 

14:25; యెషయా 34:3; యెషయా 46:11; యిరిమ్యా 7:33; యిరిమ్యా 25:33; యెహెజేక్లు 

29:5; యెహెజేక్లు 30:11; యెహెజేక్లు 31:12; యెహెజేక్లు 35:8; ఆమోసు 4:2; నహూము 

3:3; జెకరాయ్ 14:12;  

వచనము 8 

ఇదిగో అది వచుచ్చునన్ది, కలుగబోవుచునన్ది, నేను తెలియజేసిన సమయమున అది జరుగును; ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 29:5; యెహెజేక్లు 32:4; యిరిమ్యా 8:2; యిరిమ్యా 22:19; యెహెజేక్లు 35:8; 

ఆమోసు 4:2;  

వచనము 9 

ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో నివసించువారు బయలుదేరి, కవచములను డాళల్ను కేడెములను 

విండల్ను బాణములను గదలను ఈటెలను తీసికొని పొయియ్లో కాలుచ్దురు, వాటివలన ఏడు 

సంవతస్రములు అగిన్ మండును. 

యెహెజేక్లు 30:8; యెహెజేక్లు 30:16; యెహెజేక్లు 38:19-22; ఆమోసు 1:4; ఆమోసు 1:7; 

ఆమోసు 1:10; నహూము 1:6; యెహెజేక్లు 38:11; నాయ్యాధిపతులు 18:7; యెహెజేక్లు 

38:6; యెహెజేక్లు 38:13; కీరత్నలు 72:10; యెషయా 66:19; యిరిమ్యా 25:22; జెఫనాయ్ 
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2:11; యిరిమ్యా 46:25; యిరిమ్యా 49:31; యెహెజేక్లు 22:16; యెహెజేక్లు 30:9; 

యెహెజేక్లు 35:15; యెహెజేక్లు 37:6; పర్కటన 20:9;  

వచనము 10 

వారు పొలములో కటెట్లు ఏరుకొనకయు అడవులలో మార్నులు నరుకకయునుండి, ఆయుధములు 

పొయియ్లో కాలుచ్చుందురు, తముమ్ను దోచుకొనినవారిని తామే దోచుకొందురు, తమ సొముమ్ 

కొలల్పెటిట్నవారి సొముమ్ తామే కొలల్పెటుట్దురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 39:22; యెహెజేక్లు 38:16; యెహెజేక్లు 38:23; యెహెజేక్లు 20:9; యెహెజేక్లు 

20:14; యెహెజేక్లు 20:39; యెహెజేక్లు 36:20; యెహెజేక్లు 36:21; యెహెజేక్లు 36:36; 

నిరగ్మకాండము 20:7; లేవీయకాండము 18:21; యెహెజేక్లు 38:16; యెహెజేక్లు 38:23; 

యెషయా 12:6; యెషయా 43:3; యెషయా 43:14; యెషయా 55:5; యెషయా 60:9; 

యెషయా 60:14; నిరగ్మకాండము 7:5; 1 రాజులు 18:36; 1 రాజులు 20:28; కీరత్నలు 59:13; 

యెషయా 37:23; యెషయా 49:26; యిరిమ్యా 34:16; యిరిమ్యా 46:25; యెహెజేక్లు 

22:16; యెహెజేక్లు 26:20; యెహెజేక్లు 35:15; యెహెజేక్లు 37:28; యెహెజేక్లు 43:7;  

వచనము 11 

ఆ దినమున గోగువారిని పాతిపెటుట్టకై సముదర్మునకు తూరుప్గా పర్యాణసుథ్లు పోవు లోయలో 

ఇశార్యేలు దేశమున నేనొక సథ్లము ఏరప్రచెదను; గోగును అతని సైనయ్మంతటిని అకక్డి జనులు 

పాతిపెటట్గా పర్యాణసుథ్లు పోవుటకు వీలులేకుండును, ఆ లోయకు హమోనోగ్గు అను పేరు 

పెటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 7:2-10; యెషయా 33:10-12; పర్కటన 16:17; పర్కటన 21:6; యెహెజేక్లు 

38:17; 2 పేతురు 3:8; ఆదికాండము 49:28; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:25; యెషయా 9:5; 

యెహెజేక్లు 7:6; యోవేలు 3:14;  

వచనము 12 

దేశమును పవితర్పరచుచు ఇశార్యేలీయులు ఏడు నెలలు వారిని పాతిపెటుట్చుందురు. 
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కీరత్నలు 111:2; కీరత్నలు 111:3; యెషయా 66:24; మలాకీ 1:5; యెహెజేక్లు 39:10; 

యెహోషువ 11:6; కీరత్నలు 46:9; జెకరాయ్ 9:10; యెహోషువ 11:9; 2 సమూయేలు 1:27; 2 

సమూయేలు 22:35; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:25; కీరత్నలు 76:3; యిరిమ్యా 51:56; హోషేయ 

2:18; జెకరాయ్ 14:14;  

వచనము 13 

నేను ఘనము వహించు దినమున దేశపు జనులందరు వారిని పాతిపెటుట్దురు; దానివలన వారు కీరిత్ 

నొందెదరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

నిరగ్మకాండము 3:22; నిరగ్మకాండము 12:36; యెషయా 14:2; యెషయా 33:1; మీకా 5:8; 

హబకూక్కు 3:8; జెఫనాయ్ 2:9; జెఫనాయ్ 2:10; మతత్యి 7:2; పర్కటన 13:10; పర్కటన 18:6; 

ఆదికాండము 30:43; యెహోషువ 11:9; 2 సమూయేలు 1:27; 2 సమూయేలు 22:35; ఎసేత్రు 

8:11; కీరత్నలు 46:9; కీరత్నలు 76:3; యెషయా 17:14; యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 

39:9; హోషేయ 2:18; జెకరాయ్ 2:9; జెకరాయ్ 14:14;  

వచనము 14 

దేశమును పవితర్పరచుటకై దానిలోనునన్ కళేబరములను పాతిపెటుట్వారిని, దేశమును సంచరించి 

చూచుచు వారితోకూడ పోయి పాతిపెటుట్వారిని నియమించెదరు. ఏడు నెలలైన తరువాత 

దేశమునందు తనికీ చేసెదరు. 

యెహెజేక్లు 47:18; సంఖాయ్కాండము 34:11; లూకా 5:1; యోహాను 6:1; సంఖాయ్కాండము 

11:34; నిరగ్మకాండము 8:14; సంఖాయ్కాండము 19:16; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:4; ఎసేత్రు 

9:26; కీరత్నలు 110:6; యెషయా 2:11; యెషయా 34:3; యెహెజేక్లు 29:5; యెహెజేక్లు 

30:11; యెహెజేక్లు 39:15; యోవేలు 3:2; యోవేలు 3:12;  

వచనము 15 
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దేశమును సంచరించి చూచువారు తిరుగులాడుచుండగా మనుషయ్శలయ్ మొకటియైనను 

కనబడినయెడల పాతిపెటుట్వారు హమోనోగ్గు లోయలో దానిని పాతిపెటుట్వరకు అకక్డ వారేదైన ఒక 

ఆనవాలు పెటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 39:14; యెహెజేక్లు 39:16; సంఖాయ్కాండము 19:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 

21:23; 2 రాజులు 23:14; యోవేలు 2:20;  

వచనము 16 

మరియు హమోనా అను పేరుగల ఒక పటట్ణముండును. ఈలాగున వారు దేశమును 

పవితర్పరచుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:19; కీరత్నలు 149:6-9; యిరిమ్యా 33:9; జెఫనాయ్ 3:19; జెఫనాయ్ 

3:20; 1 పేతురు 1:7; యెహెజేక్లు 39:21; యెహెజేక్లు 39:22; యెహెజేక్లు 28:22; కీరత్నలు 

126:2; కీరత్నలు 126:3; నిరగ్మకాండము 14:4; యెషయా 44:23; యెహెజేక్లు 38:23; 

యెహెజేక్లు 39:27;  

వచనము 17 

నరపుతుర్డా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సకలజాతుల పకుష్లకును 

భూమృగములకనిన్టికిని యీ సమాచారము తెలియజేయుము నేను మీ కొరకు వధించు బలికి 

నలుదికుక్లనుండి కూడి రండి; ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నొక గొపప్ బలి జరుగును, మీరు 

మాంసము తిందురు రకత్ము తార్గుదురు;  

సంఖాయ్కాండము 19:11-19; యెహెజేక్లు 39:12;  

వచనము 18 

బలాఢుయ్ల మాంసము తిందురు, భూపతుల రకత్మును, బాషానులో కొర్వివ్న పొటే ల్ళల్ యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ల యొకక్యు మేకలయొకక్యు కోడెలయొకక్యు రకత్ము తార్గుదురు. 

లూకా 11:44; యెహెజేక్లు 39:11; 1 దినవృతాత్ంతములు 5:4;  

వచనము 19 

Page  of 425 513



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

నేను మీ కొరకు బలి వధింపబోవుచునాన్ను, మీరు కడుపార కొర్వువ్ తిందురు, మతుత్ కలుగునంతగా 

రకత్ము తార్గుదురు. 

యెహెజేక్లు 39:12;  

వచనము 20 

నే నేరప్రచిన పంకిత్ని కూరుచ్ండి గుఱఱ్ములను రౌతులను బలాఢుయ్లను ఆయుధసుథ్లను మీరు కడుపార 

భకిష్ంతురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 31:54; 1 సమూయేలు 9:13; 1 సమూయేలు 16:3; యెషయా 56:9; యిరిమ్యా 

12:9; జెఫనాయ్ 1:7; పర్కటన 19:17; పర్కటన 19:18; యెహెజేక్లు 39:4; 1 సమూయేలు 

17:46; యెషయా 18:6; యెషయా 34:6; యిరిమ్యా 46:10; జెఫనాయ్ 1:7; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26; యెహోషువ 6:17; 1 సమూయేలు 17:44; 1 రాజులు 14:11; 

యోబు 39:30; కీరత్నలు 63:10; యెషయా 29:2; యెషయా 30:25; యిరిమ్యా 16:4; 

యిరిమ్యా 34:20; యిరిమ్యా 50:27; యెహెజేక్లు 32:4; దానియేలు 7:5; మీకా 7:16; జెఫనాయ్ 

3:19; జెకరాయ్ 14:12; జెకరాయ్ 14:14; యాకోబు 5:5; పర్కటన 14:20;  

వచనము 21 

నా ఘనతను అనయ్జనులలో అగుపరచెదను, నేను చేసిన తీరుప్ను వారిమీద నేను వేసిన నా హసత్మును 

అనయ్జనులందరు చూచెదరు. 

యెహెజేక్లు 29:5; యెహెజేక్లు 34:8; పర్కటన 19:17; పర్కటన 19:18; పర్కటన 19:21; 

యెహెజేక్లు 34:17; కీరత్నలు 68:30; యెషయా 34:7; యిరిమ్యా 50:11; యిరిమ్యా 50:27; 

యిరిమ్యా 51:40; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14; కీరత్నలు 22:12; ఆమోసు 4:1; 

సంఖాయ్కాండము 21:33; 1 రాజులు 21:24; యిరిమ్యా 7:33; యెహెజేక్లు 34:16;  

వచనము 22 

ఆ దినము మొదలుకొని నేనే తమ దేవుడైన యెహోవానై యునాన్నని ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు. 

యెషయా 51:20;  
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వచనము 23 

మరియు ఇశార్యేలీయులు తమ దోషమునుబటిట్ చెరలోనికి పోయిరనియు వారు విశావ్స 

ఘాతకులైనందున నేను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై వారు ఖడగ్ముచేత కూలునటుల్గా వారిని బాధించువారికి 

అపప్గించితిననియు అనయ్జనులు తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 38:4; కీరత్నలు 76:5; కీరత్నలు 76:6; హగగ్యి 2:22; పర్కటన 19:18; యెషయా 

54:9; యిరిమ్యా 50:37; యిరిమ్యా 51:21; జెకరాయ్ 12:4;  

వచనము 24 

వారి యపవితర్తనుబటిట్యు అతికర్మ కిర్యలనుబటిట్యు నేను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై వారికి 

పర్తికారము చేసితిని.  

యెహెజేక్లు 36:23; యెహెజేక్లు 38:16; యెహెజేక్లు 38:23; నిరగ్మకాండము 9:16; 

నిరగ్మకాండము 14:4; యెషయా 26:11; యెషయా 37:20; మలాకీ 1:11; నిరగ్మకాండము 7:4; 

నిరగ్మకాండము 8:19; 1 సమూయేలు 5:7; 1 సమూయేలు 5:11; 1 సమూయేలు 6:9; కీరత్నలు 

32:4; కీరత్నలు 79:10; కీరత్నలు 94:10; యెషయా 25:3; యెషయా 45:6; యెషయా 66:18; 

యెహెజేక్లు 25:11; యెహెజేక్లు 30:19; యెహెజేక్లు 30:25; యెహెజేక్లు 39:13; మీకా 2:9; 

మలాకీ 1:5;  

వచనము 25 

కాబటిట్ పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పరిశుదద్ నామమునుబటిట్ రోషము కలిగినవాడనై 

యాకోబు సంతతివారిని చెరలోనుండి రపిప్ంచెదను, ఇశార్యేలీయులందరియెడల జాలిపడెదను. 

యెహెజేక్లు 39:7; యెహెజేక్లు 39:28; యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 34:30; కీరత్నలు 

9:16; యిరిమ్యా 24:7; యిరిమ్యా 31:34; యోహాను 17:3; 1 యోహాను 5:20; 

నిరగ్మకాండము 7:5; నిరగ్మకాండము 16:12; కీరత్నలు 79:10; యెషయా 2:11; యెషయా 

25:3; యిరిమ్యా 31:1; యిరిమ్యా 32:38; యెహెజేక్లు 14:11; యెహెజేక్లు 16:62; 
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యెహెజేక్లు 30:25; యెహెజేక్లు 34:24; యెహెజేక్లు 37:6; యెహెజేక్లు 37:23; యెహెజేక్లు 

39:13; యోవేలు 2:27; మలాకీ 1:5; హెబీర్యులకు 8:10;  

వచనము 26 

వారు నాయెడల తాము చూపిన విశావ్సఘాతకమును తమ అవమానమును తాము భరించుదురు. 

నేను అనయ్జనులందరిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి శతుర్వుల దేశములోనుండి రపిప్ంచిన 

తరువాత వారు సురకిష్తముగాను నిరభ్యముగాను తమ దేశములో నివసించునపుప్డు  

యెహెజేక్లు 36:18-23; యెహెజేక్లు 36:36; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:21; 2 

దినవృతాత్ంతములు 7:22; యిరిమ్యా 22:8; యిరిమ్యా 22:9; యిరిమ్యా 40:2; యిరిమ్యా 

40:3; విలాపవాకయ్ములు 1:8; విలాపవాకయ్ములు 2:15-17; యెహెజేక్లు 39:29; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 

32:20; కీరత్నలు 10:1; కీరత్నలు 30:7; యెషయా 1:15; యెషయా 8:17; యెషయా 59:2; 

యెషయా 64:7; యిరిమ్యా 33:5; లేవీయకాండము 26:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30; 

నాయ్యాధిపతులు 2:14; నాయ్యాధిపతులు 3:8; కీరత్నలు 106:41; యెషయా 42:24; యెషయా 

54:8; యెహెజేక్లు 37:28; యెహెజేక్లు 39:28;  

వచనము 27 

వారియందు అనయ్జనులనేకముల యెదుట ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 36:19; లేవీయకాండము 26:24; 2 రాజులు 17:7-23; యెషయా 1:20; యెషయా 

3:11; యెషయా 59:17; యెషయా 59:18; యిరిమ్యా 2:17; యిరిమ్యా 2:19; యిరిమ్యా 

4:18; యిరిమ్యా 5:25; దానియేలు 9:5-10; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17; యెషయా 8:17; 

యెషయా 12:1; యెషయా 54:8; యెషయా 59:2; యిరిమ్యా 33:5;  

వచనము 28 

అనయ్జనులలోనికి వారిని చెరగా పంపి, వారిలో ఎవరిని ఇకను అచచ్ట ఉండనియయ్క తమ దేశమునకు 

వారిని సమకూరిచ్న సంగతినిబటిట్ నేను తమ దేవుడైన యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 
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యెహెజేక్లు 34:13; యెహెజేక్లు 36:21; యెహెజేక్లు 36:24; యెషయా 27:12; యెషయా 

27:13; యెషయా 56:8; యిరిమ్యా 3:18; యిరిమ్యా 23:3; యిరిమ్యా 30:3; యిరిమ్యా 

30:10; యిరిమ్యా 30:18; యిరిమ్యా 31:3; యిరిమ్యా 32:37; ఆమోసు 9:14; రోమీయులకు 

11:26-31; యెహెజేక్లు 20:40; యెహెజేక్లు 37:21; యెహెజేక్లు 37:22; యిరిమ్యా 31:1; 

హోషేయ 1:11; యెహెజేక్లు 36:4-6; యెహెజేక్లు 36:21-23; యోవేలు 2:18; జెకరాయ్ 1:14; 

జెకరాయ్ 8:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:4; కీరత్నలు 85:1; కీరత్నలు 106:47; యెషయా 14:1; 

యెషయా 29:22; యెషయా 43:5; యెషయా 59:21; యెషయా 65:9; యిరిమ్యా 3:12; 

యిరిమ్యా 14:21; యిరిమ్యా 33:26; యిరిమ్యా 46:27; యిరిమ్యా 49:39; యిరిమ్యా 50:4; 

యిరిమ్యా 50:19; యెహెజేక్లు 16:53; యెహెజేక్లు 26:20; యెహెజేక్లు 37:11; యెహెజేక్లు 

38:19; యెహెజేక్లు 39:27; దానియేలు 9:19; దానియేలు 12:1; హోషేయ 2:14; యోవేలు 

3:1; మీకా 4:6; నహూము 1:2; జెఫనాయ్ 2:7; జెకరాయ్ 1:16; జెకరాయ్ 10:6; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 2:36; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19;  

వచనము 29 

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీద నేను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక నేనికను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై 

యుండను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:52; యెహెజేక్లు 16:57; యెహెజేక్లు 16:58; యెహెజేక్లు 16:63; యెహెజేక్లు 

32:25; యెహెజేక్లు 32:30; కీరత్నలు 99:8; యిరిమ్యా 3:24; యిరిమ్యా 3:25; యిరిమ్యా 

3 0 : 1 1 ; దానియేలు 9 : 1 6 ; లేవీయకాండము 2 6 : 5 ; లేవీయకాండము 2 6 : 6 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48; దివ్తీయోపదేశకాండము 

32:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15; 1 రాజులు 4:25; మీకా 4:4; యిరిమ్యా 30:3; 

యెహెజేక్లు 32:24; మీకా 6:16; జెఫనాయ్ 3:13; జెఫనాయ్ 3:19;  
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వచనము 1 

మనము చెరలోనికి వచిచ్న యిరువదియైదవ సంవతస్రము మొదటి నెల పదియవ దినమున, అనగా 

పటట్ణము కొలల్పోయిన పదునాలుగవ సంవతస్రమున ఆ దినముననే యెహోవా హసత్ము నా మీదికి 

రాగా ఆయన ననున్ పటట్ణమునకు తోడుకొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 39:25; యెహెజేక్లు 28:25; యెహెజేక్లు 28:26; యెహెజేక్లు 39:13; యెహెజేక్లు 

36:23; యెహెజేక్లు 36:24; యెహెజేక్లు 38:16; యెహెజేక్లు 38:23; లేవీయకాండము 10:3; 

యెషయా 5:16; కీరత్నలు 107:3; కీరత్నలు 147:2; యెషయా 52:6; యెషయా 64:2; యిరిమ్యా 

12:14; యిరిమ్యా 23:3; యిరిమ్యా 30:3; యెహెజేక్లు 11:17; యెహెజేక్లు 20:41; 

యెహెజేక్లు 34:13; యెహెజేక్లు 36:36; యెహెజేక్లు 38:8;  

వచనము 2 

దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, మిగుల ఉనన్తమైన 

పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి నాకగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 39:22; యెహెజేక్లు 34:30; హోషేయ 2:20; యెహెజేక్లు 39:23; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:4; నెహెమాయ్ 1:8-10; యెషయా 

27:12; ఆమోసు 9:9; రోమీయులకు 9:6-8; రోమీయులకు 11:1-7; నిరగ్మకాండము 7:17; 

కీరత్నలు 147:2; యెషయా 64:2; యిరిమ్యా 12:14; యిరిమ్యా 16:15; యిరిమ్యా 23:3; 

యిరిమ్యా 23:8; యిరిమ్యా 30:3; యిరిమ్యా 31:17; యిరిమ్యా 32:38; యెహెజేక్లు 12:15; 

యెహెజేక్లు 22:16; యెహెజేక్లు 28:24; యెహెజేక్లు 34:27; యెహెజేక్లు 36:23; యెహెజేక్లు 

36:24; యెహెజేక్లు 36:28; యెహెజేక్లు 37:6; యోవేలు 2:27; యోవేలు 3:1; జెఫనాయ్ 3:20; 

లూకా 1:74;  

వచనము 3 

అకక్డికి ఆయన ననున్ తోడుకొనిరాగా ఒక మనుషుయ్డుండెను. ఆయన మెరయుచునన్ యితత్డివలె 

కనబడెను, దారమును కొలకఱఱ్యు చేతపటుట్కొని దావ్రములో ఆయన నిలువబడియుండెను.  
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యెహెజేక్లు 39:23-25; యెహెజేక్లు 37:26; యెహెజేక్లు 37:27; యెషయా 45:17; యెషయా 

54:8-10; యెహెజేక్లు 36:25-27; యెషయా 32:15; యెషయా 44:3-5; యెషయా 59:20; 

యెషయా 59:21; యోవేలు 2:28; జెకరాయ్ 12:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 2:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33; 1 యోహాను 3:24; దివ్తీయోపదేశకాండము 

31:17; యెషయా 11:14; యెషయా 17:6; యెషయా 24:21; యెషయా 32:17; యెషయా 

51:22; యిరిమ్యా 29:14; యిరిమ్యా 31:40; యిరిమ్యా 32:40; యిరిమ్యా 33:5; 

యెహెజేక్లు 16:42; యెహెజేక్లు 36:27; యెహెజేక్లు 37:14; హోషేయ 2:19; యోవేలు 2:19; 

యోవేలు 3:1; జెఫనాయ్ 3:15; జెకరాయ్ 9:8; జెకరాయ్ 12:3; లూకా 1:74; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:38; గలతీయులకు 3:14; పర్కటన 16:12; పర్కటన 20:8;  

వచనము 4 

ఆ మనుషుయ్డు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నేను నీకు చూపుచునన్ వాటిననిన్టిని కనున్లార చూచి 

చెవులార విని మనసుస్లో ఉంచుకొనుము; నేను వాటిని నీకు చూపుటకై నీవిచచ్టికి తేబడితివి, నీకు 

కనబడు వాటిననిన్టిని ఇశార్యేలీయులకు తెలియజేయుము.  

యెహెజేక్లు 1:2; యెహెజేక్లు 8:1; యెహెజేక్లు 29:17; యెహెజేక్లు 32:1; యెహెజేక్లు 

32:17; యెహెజేక్లు 33:21; 2 రాజులు 25:1-30; యిరిమ్యా 39:1-18; యిరిమ్యా 52:1-34; 

నిరగ్మకాండము 12:41; యెహెజేక్లు 1:3; యెహెజేక్లు 3:14; యెహెజేక్లు 3:22; యెహెజేక్లు 

11:24; యెహెజేక్లు 37:1; పర్కటన 1:10; 1 రాజులు 6:2; 1 రాజులు 18:12; కీరత్నలు 87:3; 

యెషయా 29:22; యెషయా 54:11; యెహెజేక్లు 3:12; యెహెజేక్లు 11:1; యెహెజేక్లు 20:1; 

యెహెజేక్లు 24:1; యెహెజేక్లు 33:22; యెహెజేక్లు 43:11; రోమీయులకు 11:26; 

ఎఫెసీయులకు 2:21; పర్కటన 11:1; పర్కటన 21:10;  

వచనము 5 
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నేను చూడగా నలుదిశల మందిరముచుటుట్ పార్కారముండెను, మరియు ఆ మనుషుయ్నిచేతిలో ఆరు 

మూరల కొలకఱఱ్యుండెను, పర్తిమూర మూరెడు బెతెత్డు నిడివి గలది, ఆయన ఆ కటట్డమును 

కొలువగా దాని వెడలుప్ను దాని యెతుత్ను బారనన్ర తేలెను. 

యెహెజేక్లు 1:1; యెహెజేక్లు 8:3; దానియేలు 7:1; దానియేలు 7:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9; 2 కొరిందీయులకు 12:1-7; యెహెజేక్లు 17:22; 

యెహెజేక్లు 17:23; యెషయా 2:2; యెషయా 2:3; దానియేలు 2:34; దానియేలు 2:35; మీకా 

4:1; పర్కటన 21:10; యెహెజేక్లు 48:30-35; గలతీయులకు 4:26; పర్కటన 21:10-23; 1 

దినవృతాత్ంతములు 28:12; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:19; యెషయా 48:2; యెషయా 14:13; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:1; 1 రాజులు 18:12; 2 రాజులు 2:16; యెహెజేక్లు 3:12; 

యెహెజేక్లు 7:2; యెహెజేక్లు 11:1; యెహెజేక్లు 41:1; యెహెజేక్లు 42:1; యెహెజేక్లు 43:5; 

యెహెజేక్లు 43:12; మతత్యి 4:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10;  

వచనము 6 

అతడు తూరుప్తటుట్ననునన్ గుమమ్మునకు వచిచ్ దాని సోపానములమీది కెకిక్ గుమమ్పు గడపను 

కొలువగా దాని వెడలుప్, అనగా మొదటి గడప వెడలుప్ బారనన్ర తేలెను. 

యెహెజేక్లు 1:7; యెహెజేక్లు 1:27; దానియేలు 10:5; దానియేలు 10:6; పర్కటన 1:15; 

యెహెజేక్లు 47:3; యెషయా 8:20; యెషయా 28:17; జెకరాయ్ 2:1; జెకరాయ్ 2:2; పర్కటన 

11:1; పర్కటన 21:15; యెహెజేక్లు 41:1; యెహెజేక్లు 42:1; యెహెజేక్లు 42:16; 

యెహెజేక్లు 43:6; ఆమోసు 7:7; జెకరాయ్ 1:16;  

వచనము 7 

మరియు కావలిగది నిడివియు వెడలుప్ను బారనన్ర, కావలి గదులకు మధయ్ అయిదేసి మూరల 

యెడముండెను. గుమమ్ముయొకక్ దావ్రపు పర్కక్కును మందిరమునకు బారనన్ర యెడము. 

యెహెజేక్లు 2:7; యెహెజేక్లు 2:8; యెహెజేక్లు 3:17; యెహెజేక్లు 43:10; యెహెజేక్లు 44:5; 

మతత్యి 10:27; మతత్యి 13:9; మతత్యి 13:51; మతత్యి 13:52; యెషయా 21:10; యిరిమ్యా 
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26:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27; 1 కొరిందీయులకు 11:23; నిరగ్మకాండము 7:23; 

నిరగ్మకాండము 9:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:46; యోబు 1:8; యెషయా 44:19; 

యిరిమ్యా 31:21; యెహెజేక్లు 47:6; హగగ్యి 1:5; మతత్యి 24:15;  

వచనము 8 

గుమమ్పు దావ్రమునకును మందిరమునకును మధయ్ కొలువగా బారనన్ర తేలెను. 

యెహెజేక్లు 42:20; కీరత్నలు 125:2; యెషయా 26:1; యెషయా 60:18; జెకరాయ్ 2:5; పర్కటన 

21:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 3:11; యెహెజేక్లు 42:20; యెహెజేక్లు 40:6; యెహెజేక్లు 

40:10; యెహెజేక్లు 41:8; యెహెజేక్లు 43:13; జెకరాయ్ 2:1;  

వచనము 9 

గుమమ్పు దావ్రము కొలువగా అది యెనిమిది మూరలై యుండెను, దానిసత్ంభములు రెండేసి మూరలు; 

అవి గుమమ్పు దావ్రము మందిరపు దికుక్గా చూచుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:20; యెహెజేక్లు 8:16; యెహెజేక్లు 11:1; యెహెజేక్లు 43:1; యెహెజేక్లు 

44:1; యెహెజేక్లు 46:1; యెహెజేక్లు 46:12; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:18; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:24; నెహెమాయ్ 3:29; యిరిమ్యా 19:2; యెహెజేక్లు 40:26; 1 రాజులు 

6:8; యెహెజేక్లు 10:18; యెహెజేక్లు 43:8; యెహెజేక్లు 46:2; యెహెజేక్లు 47:1; కీరత్నలు 

84:10; యెహెజేక్లు 40:5; యెహెజేక్లు 40:7; యెహెజేక్లు 40:15; యెహెజేక్లు 40:22; 

యెహెజేక్లు 40:24; యెహెజేక్లు 40:34; యెహెజేక్లు 42:15; యెహెజేక్లు 43:17;  

వచనము 10 

తూరుప్ గుమమ్పు దావ్రముయొకక్ కావలి గదులు ఇటు మూడును, అటు మూడును ఉండెను, మూడు 

గదులకు కొలత యొకటే. మరియు రెండు పర్కక్లనునన్ సత్ంభములకు కొలత యొకటే. 

యెహెజేక్లు 42:5; 1 రాజులు 6:5-10; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:26; 1 దినవృతాత్ంతములు 

23:28; 2 దినవృతాత్ంతములు 3:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:11; ఎజార్ 8:29; యిరిమ్యా 

35:4; యిరిమ్యా 35:2; యెహెజేక్లు 40:6; యెహెజేక్లు 40:10; యెహెజేక్లు 40:13; 
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యెహెజేక్లు 40:15; యెహెజేక్లు 40:16; యెహెజేక్లు 40:21; యెహెజేక్లు 40:29; యెహెజేక్లు 

40:44;  

వచనము 11 

ఆ యా గుమమ్ముల వాకిండుల్ కొలువగా వాటి వెడలుప్ పది మూరలును నిడివి పదుమూడు మూరలును 

తేలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11; యిరిమ్యా 31:39; యెహెజేక్లు 40:21;  

వచనము 12 

కావలి గదులముందర మూరెడు ఎతుత్గల గోడ ఇరుపర్కక్ల నుండెను, ఆ పర్కక్ను ఈ పర్కక్ను మూరెడు 

ఎతుత్గల గోడయుండెను; గదులైతే ఇరుపర్కక్లను ఆరుమూరల ఎతుత్గలవి. 

యెహెజేక్లు 45:19; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:11; యెహెజేక్లు 44:3;  

వచనము 13 

ఒకగది కపుప్నుండి రెండవదాని కపుప్వరకు గుమమ్మును కొలువగా ఇరువది యయిదు మూరల 

వెడలుప్ తేలెను, రెండు వాకిండల్మధయ్ గోడను అదే కొలత. 

యెహెజేక్లు 40:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 3:11; యెహెజేక్లు 43:13; యెహెజేక్లు 40:5; 

యెహెజేక్లు 40:21; యెహెజేక్లు 40:29; యెహెజేక్లు 40:44;  

వచనము 14 

అరువదేసి మూరలు ఎడముగా ఒకొక్కక్ సత్ంభము నిలువబెటట్బడెను. గుమమ్ము చుటుట్నునన్ 

ఆవరణము సత్ంభములవరకు వాయ్పించెను. 

యెహెజేక్లు 40:13;  

వచనము 15 

బయటి గుమమ్మునొదద్నుండి లోపటి గుమమ్పు దావ్రమువరకు ఏబదిమూరలు. 

యెహెజేక్లు 40:13; యెహెజేక్లు 40:16; యెహెజేక్లు 40:29; యెహెజేక్లు 40:38;  
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వచనము 16 

కావలి గదులకును గుమమ్ములకు లోపలవాటికి మధయ్గా చుటుట్నునన్ గోడలకును పర్కక్గదులకును 

కముమ్లు పెటట్బడిన కిటికీలుండెను, గోడలోని సత్ంభములకును కిటికీలుండెను; పర్తి సత్ంభముమీదను 

ఖరూ జ్రపు చెటుల్ రూపింపబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:7; యెహెజేక్లు 40:12; యెహెజేక్లు 40:11; యెహెజేక్లు 40:21;  

వచనము 17 

అతడు బయటి ఆవరణములోనికి ననున్ తీసికొనిరాగా అచచ్ట గదులును చఎ టా్యు కనబడెను. 

చఎ టా్మీద ముపప్ది చినన్గదులు ఏరప్డియుండెను. 

యెహెజేక్లు 8:7; యెహెజేక్లు 42:1; నిరగ్మకాండము 27:9; నిరగ్మకాండము 35:17; 

లేవీయకాండము 6:16; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:6; కీరత్నలు 100:4; యెషయా 62:9; 

యెహెజేక్లు 41:21;  

వచనము 18 

ఈ చఎ టా్ గుమమ్ములవరకుండి వాటి వెడలుప్న సాగియుండెను. అది కిర్ంది చఎ టా్ ఆయెను. 

యెహెజేక్లు 41:21; యెహెజేక్లు 41:25; యెహెజేక్లు 40:17; యెహెజేక్లు 40:6; యెహెజేక్లు 

40:7; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:11; యెహెజేక్లు 40:21;  

వచనము 19 

కిర్ంది గుమమ్ము మొదలుకొని లోపలి ఆవరణమువరకు ఆయన వెడలుప్ కొలువగా ఇది తూరుప్నను 

ఉతత్రమునను నూరు మూరలాయెను. 

యెహెజేక్లు 41:16; 1 రాజులు 6:4; 1 కొరిందీయులకు 13:12; యెహెజేక్లు 40:7; యెహెజేక్లు 

40:12; యెహెజేక్లు 40:21; యెహెజేక్లు 40:22; యెహెజేక్లు 40:25; యెహెజేక్లు 40:30; 

యెహెజేక్లు 41:15; యెహెజేక్లు 42:3; యోహాను 5:2; 1 రాజులు 6:29; 1 రాజులు 6:32; 1 

రాజులు 6:35; 2 దినవృతాత్ంతములు 3:5; కీరత్నలు 92:12; పర్కటన 7:9; 1 రాజులు 7:4; 
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యిరిమ్యా 35:2; యెహెజేక్లు 40:26; యెహెజేక్లు 40:29; యెహెజేక్లు 41:18; యెహెజేక్లు 

41:26;  

వచనము 20 

మరియు ఉతత్రపువైపున బయటి ఆవరణము చూచుచుండు గుమమ్పు నిడివిని వెడలుప్ను 

యెహెజేక్లు 10:5; యెహెజేక్లు 42:1; యెహెజేక్లు 46:21; పర్కటన 11:2; 1 రాజులు 6:5; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:26; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:28; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:11; 

యెహెజేక్లు 42:4; యెహెజేక్లు 45:5; యెహెజేక్లు 40:15; యెహెజేక్లు 41:1; యెహెజేక్లు 

42:3; యెహెజేక్లు 44:1;  

వచనము 21 

దాని ఇరుపర్కక్లనునన్ మూడేసి కావలి గదులను వాటి సత్ంభములను వాటి మధయ్గోడలను అతడు 

కొలువగా వాటి కొలత మొదటి గుమమ్పు కొలత పర్కారముగా కనబడెను, అనగా నిడివి ఏబదిమూరలు 

వెడలుప్ ఇరువదియైదు మూరలు కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 42:3;  

వచనము 22 

వాటి కిటికీలును వాటి మధయ్గోడలును ఖరూ జ్రపుచెటల్వలె రూపింపబడిన వాటి అలంకారమును 

తూరుప్దావ్రముయొకక్ కొలత పర్కారముగా కనబడెను మరియు ఎకుక్టకై యేడు మెటుల్ండెను, 

ఎదుటనుండి దాని మధయ్గోడలు కనబడుచుండెను.  

యెహెజేక్లు 40:23; యెహెజేక్లు 40:27; యెహెజేక్లు 46:1; యెహెజేక్లు 46:2; యెహెజేక్లు 

40:47;  

వచనము 23 

ఉతత్రదావ్రమున కెదురుగా ఒకటియు, తూరుప్దావ్రమున కెదురుగా ఒకటియు, లోపటి 

ఆవరణమునకు పోవు రెండు గుమమ్ములుండెను. ఈ గుమమ్మునకు ఆ గుమమ్మునకు ఎంతైనది అతడు 

కొలువగా నూరుమూరల యెడము కనబడెను. 
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యెహెజేక్లు 40:6; నిరగ్మకాండము 27:9; యెహెజేక్లు 40:24; యెహెజేక్లు 42:1; యెహెజేక్లు 

44:4;  

వచనము 24 

అతడు ననున్ దకిష్ ణపుతటుట్నకు తోడుకొనిపోగా దకిష్ణపుతటుట్న గుమమ్మొకటి కనబడెను. దాని 

సత్ంభములను మధయ్గోడలను కొలువగా అదే కొలత కనబడెను.  

యెహెజేక్లు 40:7; యెహెజేక్లు 40:10-16; యెహెజేక్లు 40:29; యెహెజేక్లు 40:30; 

యెహెజేక్లు 40:36; యెహెజేక్లు 40:37; యెహెజేక్లు 40:16; యెహెజేక్లు 40:26; యెహెజేక్లు 

40:30; యెహెజేక్లు 40:34; యెహెజేక్లు 40:8; యెహెజేక్లు 40:10; యెహెజేక్లు 40:13; 

యెహెజేక్లు 40:15; యెహెజేక్లు 40:25; యెహెజేక్లు 40:29; యెహెజేక్లు 40:24; యెహెజేక్లు 

40:33;  

వచనము 25 

మరియు వాటికునన్టుట్గా దీనికిని దీని మధయ్గోడలకును చుటుట్ కిటికీలుండెను, దాని నిడివి ఏబది 

మూరలు దాని వెడలుప్ ఇరవదియైదు మూరలు. 

యెహెజేక్లు 40:16; యెహెజేక్లు 40:31; యెహెజేక్లు 40:37; 1 రాజులు 6:29; 1 రాజులు 

6:32; 1 రాజులు 6:35; 1 రాజులు 7:36; 2 దినవృతాత్ంతములు 3:5; పర్కటన 7:9; యెహెజేక్లు 

40:6; యెహెజేక్లు 40:26; యెహెజేక్లు 40:31; యెహెజేక్లు 40:34; యెహెజేక్లు 40:37; 

యెహెజేక్లు 40:49; హెబీర్యులకు 6:1; 1 రాజులు 7:4; యెహెజేక్లు 40:25; యెహెజేక్లు 

40:29; యెహెజేక్లు 41:18;  

వచనము 26 

ఎకుక్టకు ఏడు మెటుల్ను ఎదురుగా కనబడు మధయ్గోడలును ఉండెను. మరియు దాని సత్ంభముల 

ఇరుపర్కక్లను ఖరూ జ్రపు చెటల్ను పోలిన అలంకారముండెను 

యెహెజేక్లు 40:19; యెహెజేక్లు 40:27; యెహెజేక్లు 40:28; యెహెజేక్లు 40:44; 

నిరగ్మకాండము 27:9-18; నిరగ్మకాండము 38:9-12; యెహెజేక్లు 40:47;  
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వచనము 27 

లోపటి ఆవరణమునకు దకిష్ణపు తటుట్న గుమమ్మొకటి యుండెను, దకిష్ణపు తటుట్ను గుమమ్మునుండి 

గుమమ్మువరకు ఆయన కొలువగా నూరు మూరలాయెను. 

యెహెజేక్లు 40:6; యెహెజేక్లు 40:20; యెహెజేక్లు 40:35; యెహెజేక్లు 46:9; యెహెజేక్లు 

40:21; యెహెజేక్లు 40:28; యెహెజేక్లు 40:29; యెహెజేక్లు 40:33; యెహెజేక్లు 40:35; 

యెహెజేక్లు 40:36; యెహెజేక్లు 42:1;  

వచనము 28 

అతడు దకిష్ణమారగ్మున లోపటి ఆవరణములోనికి ననున్ తోడుకొనిపోయి దకిష్ణపు గుమమ్మును 

కొలిచెను; దాని కొలత అదే. 

యెహెజేక్లు 40:16; యెహెజేక్లు 40:22; యెహెజేక్లు 40:29; యోహాను 12:46; 1 

కొరిందీయులకు 13:12; 2 పేతురు 1:19; యెహెజేక్లు 40:21; యెహెజేక్లు 40:33; 1 రాజులు 

7:4; యెహెజేక్లు 40:30; యెహెజేక్లు 41:16;  

వచనము 29 

మరియు దాని కావలిగదులును సత్ంభములును మధయ్ గోడలును పైచెపిప్న కొలతకు సరిపడెను; 

దానికిని దాని చుటుట్ ఉనన్ మధయ్గోడలకును కిటికీలుండెను, దాని నిడివి ఏబది మూరలు దాని వెడలుప్ 

ఇరువదియైదు మూరలు 

యెహెజేక్లు 40:6; యెహెజేక్లు 40:22; యెహెజేక్లు 40:29; 2 పేతురు 3:18; యెహెజేక్లు 

40:16; యెహెజేక్లు 40:22; కీరత్నలు 92:12; కీరత్నలు 92:13; పరమగీతము 7:7; 

పరమగీతము 7:8; యెహెజేక్లు 40:21; యెహెజేక్లు 40:31; యెహెజేక్లు 40:34;  

వచనము 30 

చుటుట్ మధయ్గోడల నిడివి ఇరువదియైదు మూరలు, వెడలుప్ అయిదు మూరలు. 

యెహెజేక్లు 40:23; యెహెజేక్లు 40:32; యెహెజేక్లు 40:19; యెహెజేక్లు 40:23; యెహెజేక్లు 

40:47; యెహెజేక్లు 40:35; యెహెజేక్లు 40:44;  
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వచనము 31 

దాని మధయ్గోడలు బయటి ఆవరణముతటుట్ చూచుచుండెను; దాని సత్ంభములమీద ఖరూ జ్రపుచెటల్ను 

పోలిన అలంకారముండెను; ఎకుక్టకు ఎనిమిది మెటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 40:32; యెహెజేక్లు 40:35; నిరగ్మకాండము 27:9; 2 రాజులు 21:5; యెహెజేక్లు 

8:16; యెహెజేక్లు 40:23; యెహెజేక్లు 40:24;  

వచనము 32 

తూరుప్తటుట్ లోపటి ఆవరణములోనికి ననున్ తోడుకొనిపోయి దాని గుమమ్మును ఆయన కొలువగా 

పైచెపిప్న కొలత తేలెను. 

యెహెజేక్లు 40:7; యెహెజేక్లు 40:10; యెహెజేక్లు 40:12; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:11; 1 

దినవృతాత్ంతములు 28:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:11; నెహెమాయ్ 13:5; నెహెమాయ్ 13:9; 

యిరిమ్యా 35:2-4; యిరిమ్యా 36:10; యెహెజేక్లు 40:16; యెహెజేక్లు 40:22; యెహెజేక్లు 

40:25; 1 రాజులు 7:4; యెహెజేక్లు 40:21; యెహెజేక్లు 40:24; యెహెజేక్లు 40:26; 

యెహెజేక్లు 40:30; యెహెజేక్లు 40:36; యెహెజేక్లు 40:44;  

వచనము 33 

దాని కావలిగదులకును సత్ంభములకును మధయ్గోడలకును కొలత అదే; దానికిని దాని చుటుట్నునన్ 

మధయ్గోడలకును కిటికీలుండెను; నిడివి యేబది మూరలు, వెడలుప్ ఇరువదియైదు మూరలు. 

యెహెజేక్లు 40:21; యెహెజేక్లు 40:25; యెహెజేక్లు 40:29; యెహెజేక్లు 40:33; యెహెజేక్లు 

40:36; యెహెజేక్లు 40:16;  

వచనము 34 

దాని మధయ్గోడలు బయటి ఆవరణము తటుట్ చూచుచుండెను. ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను దాని 

సత్ంభములమీద ఖరూ జ్రపుచెటల్ను పోలిన అలంకారముండెను, ఎకుక్టకు ఎనిమిది మెటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 40:26; యెహెజేక్లు 40:34; యెహెజేక్లు 40:22; యెహెజేక్లు 40:26; యెహెజేక్లు 

40:34; యెహెజేక్లు 40:37; 1 రాజులు 7:36; యెహెజేక్లు 40:49;  
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వచనము 35 

ఉతత్రపు గుమమ్మునకు అతడు ననున్ తోడుకొనిపోయి దాని కొలువగా అదే కొలతయాయెను. 

యెహెజేక్లు 40:28-31; యెహెజేక్లు 40:35; నిరగ్మకాండము 27:9; 2 రాజులు 21:5; 

యెహెజేక్లు 40:27;  

వచనము 36 

దాని కావలిగదులకును సత్ంభములకును దాని మధయ్గోడలకును అదే కొలత; దానికిని దాని 

చుటుట్నునన్ మధయ్గోడలకును కీటికీలుండెను; దాని నిడివి యేబది మూరలు దాని వెడలుప్ 

ఇరువదియైదు మూరలు.  

యెహెజేక్లు 40:21; యెహెజేక్లు 40:25; యెహెజేక్లు 40:36; 1 రాజులు 7:4; యెహెజేక్లు 

40:24; యెహెజేక్లు 40:30;  

వచనము 37 

దాని సత్ంభములు బయటి ఆవరణముతటుట్ చూచుచుండెను; ఆ సత్ంభములమీద ఈ పర్కక్ను ఆ 

పర్కక్ను ఖరూ జ్రపు చెటల్నుపోలిన అలంకారముండెను; ఎకుక్టకు ఎనిమిది మెటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 40:6; యెహెజేక్లు 40:22; యెహెజేక్లు 40:26; యెహెజేక్లు 40:31; యెహెజేక్లు 

40:37; యెహెజేక్లు 40:49; యెహెజేక్లు 40:21;  

వచనము 38 

గుమమ్ముల సత్ంభములయొదద్ వాకిలిగల గదియుండెను; అకక్డ దహనబలి పశువుల మాంసము 

కడుగుదురు. 

యెహెజేక్లు 40:27; యెహెజేక్లు 40:32; యెహెజేక్లు 44:4; యెహెజేక్లు 47:2; యెహెజేక్లు 

40:24; యెహెజేక్లు 40:28; యెహెజేక్లు 40:40;  

వచనము 39 

మరియు గుమమ్పు మంటపములో ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుంచబడెను; వీటిమీద దహనబలి 

పశువులును పాప పరిహారారథ్ బలిపశువులును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశువులును వధింపబడును. 
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యెహెజేక్లు 40:21; యెహెజేక్లు 40:29; 1 రాజులు 7:4; యెహెజేక్లు 40:24; యెహెజేక్లు 

40:30; యెహెజేక్లు 40:33;  

వచనము 40 

గుమమ్ముయొకక్ వాకిలిదగగ్ర ఉతత్రపుదికుక్న మెటుల్ ఎకుక్చోటున ఇరుపర్కక్ల రెండేసి బలల్లుండెను. 

అనగా గుమమ్పు రెండుపర్కక్ల నాలుగేసి బలల్లుండెను. ఇవి పశువులను వధించుటకై 

ఉంచబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:31; యెహెజేక్లు 40:34; 1 రాజులు 7:36; 2 రాజులు 21:5; యెహెజేక్లు 

40:21; యెహెజేక్లు 40:22; యెహెజేక్లు 40:49;  

వచనము 41 

దహనబలి పశువులు మొదలగు బలిపశువులను వధించుటకై వినియోగించు ఉపకరణములుంచదగిన 

యెనిమిది బలల్లు ఈ తటుట్ నాలుగు ఆ తటుట్ నాలుగు మెటల్దగగ్ర నుండెను.  

యెహెజేక్లు 40:12; యెహెజేక్లు 41:10; యెహెజేక్లు 41:11; 1 రాజులు 6:8; హెబీర్యులకు 

10:22; లేవీయకాండము 1:9; లేవీయకాండము 8:21; హెబీర్యులకు 10:22; 2 

దినవృతాత్ంతములు 4:6;  

వచనము 42 

అవి మూరెడునన్ర నిడివియు మూరెడునన్ర వెడలుప్ను మూరెడు ఎతుత్ను గలిగి మలిచిన రాతితో 

చేయబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:22; యెహెజేక్లు 44:16; మలాకీ 1:7; మలాకీ 1:12; లూకా 22:30; 1 

కొరిందీయులకు 10:16-21; లేవీయకాండము 1:3-17; లేవీయకాండము 4:2; లేవీయకాండము 

4:3; లేవీయకాండము 4:13-35; యెషయా 53:5; యెషయా 53:10; 2 కొరిందీయులకు 5:21; 

లేవీయకాండము 5:6-13; లేవీయకాండము 6:6; లేవీయకాండము 7:1; లేవీయకాండము 7:2; 

నిరగ్మకాండము 37:10; 1 రాజులు 7:48;  

వచనము 43 
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చుటుట్గోడకు అడుగడుగు పొడుగుగల మేకులు నాటబడియుండెను; అరప్ణ సంబంధమైన మాంసము 

బలల్లమీద ఉంచుదురు. 

యెహెజేక్లు 40:35; యెహెజేక్లు 44:4;  

వచనము 44 

లోపటి గుమమ్ము బయట లోపటి ఆవరణములో ఉతత్రపు గుమమ్ముదగగ్రనుండి దకిష్ణముగా చూచు 

నొకటియు, తూరుప్ గుమమ్ము దగగ్రనుండి ఉతత్రముగా చూచు నొకటియు రెండు గదులుండెను. 

నిరగ్మకాండము 25:23;  

వచనము 45 

అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను దకిష్ణపుతటుట్ చూచు గది మందిరమునకు కావలివారగు యాజకులది. 

నిరగ్మకాండము 25:23; 1 రాజులు 7:48;  

వచనము 46 

ఉతత్రపుతటుట్ చూచు గది బలిపీఠమునకు కావలివారగు యాజకులది. వీరు లేవీయులలో సాదోకు 

సంతతివారై సేవచేయుటకై యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్వారు. 

లేవీయకాండము 1:6; లేవీయకాండము 1:8; లేవీయకాండము 8:20;  

వచనము 47 

అతడు ఆ ఆవరణమును కొలువగా నిడివియు వెడలుప్ను నూరుమూరలై చచౌచ్కముగా ఉండెను. 

మందిరమునకు ఎదురుగా బలిపీఠముంచబడెను. 

యెహెజేక్లు 40:23; యెహెజేక్లు 40:27; యెహెజేక్లు 40:7; యెహెజేక్లు 40:10; యెహెజేక్లు 

40:29; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:31; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:32; 1 దినవృతాత్ంతములు 

16:41-43; 1 దినవృతాత్ంతములు 25:1-31; ఎఫెసీయులకు 5:19; కొలొసస్యులకు 3:16; 

నిరగ్మకాండము 27:9; 1 రాజులు 6:5; యెహెజేక్లు 46:19;  

వచనము 48 
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అతడు మందిరముయొకక్ మంటపములోనికి ననున్ తోడుకొనివచిచ్ మంటప సత్ంభములను 

ఒకొక్కక్దాని కొలువగా అది ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలుండెను, గుమమ్ము ఇరుపర్కక్ల మూడేసి 

మూరల వెడలుప్. 

యెహెజేక్లు 8:5; లేవీయకాండము 8:35; సంఖాయ్కాండము 3:27; సంఖాయ్కాండము 3:28; 

సంఖాయ్కాండము 3:32; సంఖాయ్కాండము 3:38; సంఖాయ్కాండము 18:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 

6:49; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:23; 2 దినవృతాత్ంతములు 13:11; కీరత్నలు 134:1; మలాకీ 

2:4-7; 1 తిమోతి 6:20; పర్కటన 1:6; యెహెజేక్లు 40:46; 2 రాజులు 11:2; 2 

దినవృతాత్ంతములు 22:11; యెహెజేక్లు 44:8; యెహెజేక్లు 44:11; యెహెజేక్లు 45:4;  

వచనము 49 

మంటపమునకు నిడివి యిరువది మూరలు; ఎకుక్టకై యుంచబడిన మెటల్దగగ్ర దాని వెడలుప్ 

పదకొండు మూరలు, సత్ంభములదగగ్ర ఇరు పర్కక్ల ఒకొక్కక్టిగా కంబములుంచబడెను. 

యెహెజేక్లు 44:15; లేవీయకాండము 6:12; లేవీయకాండము 6:13; సంఖాయ్కాండము 18:5; 

యెహెజేక్లు 43:19; యెహెజేక్లు 44:15; యెహెజేక్లు 48:11; 1 రాజులు 2:35; 

లేవీయకాండము 10:3; సంఖాయ్కాండము 16:5; సంఖాయ్కాండము 16:40; ఎఫెసీయులకు 2:13; 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:11; యెహెజేక్లు 40:45; యెహెజేక్లు 42:13; యెహెజేక్లు 44:8;  
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వచనము 1 

తరువాత అతడు ననున్ ఆలయమునకు తోడుకొనివచిచ్ దాని సత్ంభములను కొలిచెను. ఇరుపర్కక్ల అవి 

ఆరు మూరలాయెను, ఇది గుడారపు వెడలుప్. 

యెహెజేక్లు 40:19; యెహెజేక్లు 40:23; యెహెజేక్లు 40:27; 2 రాజులు 21:5;  

వచనము 2 

వాకిలి వెడలుప్ పది మూరలు, తలుపు ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలు, దాని నిడివిని కొలువగా 

నలుబది మూరలు, దాని వెడలుప్ ఇరువది మూరలు. 

1 రాజులు 6:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 3:4; 1 రాజులు 7:21; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:11; 

యెహెజేక్లు 41:24;  

వచనము 3 

అతడు లోపలికిపోయి వాకిలి సత్ంభమును కొలువగా రెండు మూరలాయెను, వాకిలి ఆరుమూరలు; 

వెడలుప్ ఏడు మూరలు. 

యెహెజేక్లు 40:31; యెహెజేక్లు 40:34; యెహెజేక్లు 40:37; 1 రాజులు 7:15-21; 2 

దినవృతాత్ంతములు 3:17; యిరిమ్యా 52:17-23; పర్కటన 3:12; 1 రాజులు 7:21; 1 

దినవృతాత్ంతములు 28:11; యెహెజేక్లు 40:22;  

వచనము 4 

ఇది అతి పరిశుదధ్సథ్లమని చెపిప్ దాని నిడివిని కొలువగా ఇరువది మూరలును ఆలయమునకును 

దానికిని మధయ్ వెడలుప్ ఇరువది మూరలు నాయెను. 

యెహెజేక్లు 40:2; యెహెజేక్లు 40:3; యెహెజేక్లు 40:17; 1 రాజులు 6:2; జెకరాయ్ 6:12; 

జెకరాయ్ 6:13; ఎఫెసీయులకు 2:20-22; 1 పేతురు 2:5; పర్కటన 3:12; పర్కటన 11:1; పర్కటన 

11:2; పర్కటన 21:3; పర్కటన 21:15; యెహెజేక్లు 11:1; యెహెజేక్లు 42:1;  

వచనము 5 
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తరువాత అతడు మందిరపు గోడను కొలువగా ఆరు మూరలాయెను, మందిరపు పర్కక్లనునన్ మేడ 

గదులను కొలువగా నాలుగేసి మూరలాయెను. 

నిరగ్మకాండము 26:36; నిరగ్మకాండము 36:37; 1 రాజులు 6:31-35; 2 దినవృతాత్ంతములు 

3:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:7; యోహాను 10:7; యోహాను 10:9; 1 రాజులు 6:2; 1 రాజులు 

6:17; 2 దినవృతాత్ంతములు 3:3; యెహెజేక్లు 41:3; యెహెజేక్లు 42:15; యెహెజేక్లు 47:1;  

వచనము 6 

ఈ మేడగదులు మూడేసి అంతసుథ్లు గలవి. ఈలాగున ముపప్ది గదులుండెను, ఇవి మేడ 

గదులచోటున మందిరమునకు చుటుట్ కటట్బడిన గోడతో కలిసియుండెను; ఇవి మందిరపు గోడను 

ఆనుకొనియునన్టుట్ండి ఆనుకొనకయుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:2; యెహెజేక్లు 41:4;  

వచనము 7 

ఆ గోడ మేడగదులకు ఎకిక్నకొలది అవి మరి వెడలుప్గా పెరిగెను, పైకెకిక్న కొలది 

మందిరముచుటుట్నునన్ యీ మేడగదుల అంతసుథ్లు మరి వెడలప్గుచుండెను గనుక మందిరపు 

పైభాగము మరి వెడలుప్గా ఉండెను; పైకెకిక్న కొలది అంతసుథ్లు మరి వెడలుప్గా ఉండెను. 

1 రాజులు 6:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 3:8; పర్కటన 21:16; నిరగ్మకాండము 26:33; 

నిరగ్మకాండము 26:34; హెబీర్యులకు 9:3-8; యెహెజేక్లు 41:3;  

వచనము 8 

మరియు నేను చూడగా మందిరము చుటుట్నునన్ నేలకటుట్ ఎతుత్గా కనబడెను, ఏలయనగా ఆ 

మేడగదులకు ఆరు పెదద్మూరలు గల పునాదియుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:6; యెహెజేక్లు 41:7; యెహెజేక్లు 42:3-14; 1 రాజులు 6:5; 1 రాజులు 6:6; 

యిరిమ్యా 35:2; యెహెజేక్లు 41:9;  

వచనము 9 
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మేడగదులకు బయటనునన్ గోడ అయిదు మూరల వెడలుప్; మరియు మందిరపు మేడగదుల 

పర్కక్లనునన్ సథ్లము ఖాలీగా విడువబడియుండెను 

1 రాజులు 6:6; 1 రాజులు 6:10; 1 పేతురు 1:5; 1 రాజులు 6:8; 1 దినవృతాత్ంతములు 

23:28; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:11; యెహెజేక్లు 41:5; యెహెజేక్లు 42:6;  

వచనము 10 

గదులమధయ్ మందరిముచుటుట్ నలుదిశల ఇరువది మూరల వెడలుప్న చోటు విడువబడియుండెను 

1 రాజులు 6:8; మతత్యి 13:32; హెబీర్యులకు 6:1; యెహెజేక్లు 41:5; యెహెజేక్లు 42:5;  

వచనము 11 

మేడగదుల వాకిండుల్ ఖాలీగానునన్ సథ్లముతటుట్ ఉండెను; ఒక వాకిలి ఉతత్రపు తటుట్నను ఇంకొక 

వాకిలి దకిష్ణపుతటుట్నను ఉండెను. ఖాలీగానునన్ సథ్లముచుటుట్ అయిదు మూరల వెడలుప్ండెను. 

యెహెజేక్లు 40:5; పర్కటన 21:16; యెహెజేక్లు 43:13;  

వచనము 12 

పర్తేయ్కింపబడిన చోటుకెదురుగానునన్ కటట్డము పడమటితటుట్ డెబబ్ది మూరల వెడలుప్, దాని గోడ 

అయిదు మూరల వెడలుప్; గోడ నిడివి తొంబది మూరలు. 

యెహెజేక్లు 41:5; యెహెజేక్లు 41:11; యెహెజేక్లు 42:1; యెహెజేక్లు 42:4;  

వచనము 13 

మందిరముయొకక్ నిడివిని అతడు కొలువగా నూరు మూరలాయెను, పర్తేయ్కింపబడిన సథ్లమును దాని 

కెదురుగానునన్ కటట్డమును దానిగోడలను కొలువగా నూరు మూరలాయెను.  

యెహెజేక్లు 40:38; యెహెజేక్లు 42:3;  

వచనము 14 

మరియు తూరుప్తటుట్ మందిరపు నిడివిని పర్తేయ్కింపబడిన సథ్లమును కొలువగా నూరు 

మూరలాయెను. 

యెహెజేక్లు 41:9; యెహెజేక్లు 42:4; యెహెజేక్లు 40:38;  
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వచనము 15 

ఈలాగున మందిరపు వెనుకటి భాగమున పర్తేయ్కింపబడిన సథ్లమున కెదురుగానునన్ కటట్డమును దాని 

ఇరుపర్కక్లనునన్ వసారాలను కొలువగా నూరు మూరలాయెను. 

యెహెజేక్లు 41:13-15; యెహెజేక్లు 42:1; యెహెజేక్లు 42:10; యెహెజేక్లు 42:13; పర్కటన 

21:27; పర్కటన 22:14; పర్కటన 22:15;  

వచనము 16 

మరియు గరాభ్లయమును ఆవరణపు మంటపములను గడపలను కముమ్లుగల కిటికీలను ఎదుటి 

మూడు అంతసుథ్ల చుటుట్నునన్ వసారాలను ఆయన కొలిచెను. కిటికీలు మరుగు చేయబడెను, 

గడపలకెదురుగా నేలనుండి కిటికీలవరకు బలల్కూరుప్ండెను 

యెహెజేక్లు 41:13-15; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:11; ఎజార్ 6:3; యెహెజేక్లు 41:12; 

యెహెజేక్లు 42:10;  

వచనము 17 

వాకిండల్కు పైగా మందిరమునకు బయటను లోపలను ఉనన్ గోడ అంతయు లోగోడయు వెలిగోడయు 

చుటుట్గోడయు కొలత పర్కారము కటట్బడియుండెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

కెరూబులును ఖరూ జ్రపు చెటుల్ను ఉండెను; దానికి రెండేసి కెరూబుల సందున ఖరూ జ్రపుచెటుట్ 

ఒకటియుండెను; ఒకొక్కక్ కెరూబునకు రెండేసి ముఖములుండెను. 

యెహెజేక్లు 42:3; పరమగీతము 1:17; పరమగీతము 7:5; జెకరాయ్ 3:7; యెహెజేక్లు 41:17; 

యెహెజేక్లు 42:15; 1 రాజులు 6:3; యెహెజేక్లు 40:16;  

వచనము 19 

ఎటల్నగా ఈ తటుట్ ఖరూ జ్రపు చెటుట్వైపున మనుషయ్ ముఖమును ఆ తటుట్ ఖరూ జ్రపు చెటుట్వైపున సింహ 

ముఖమును కనబడెను; ఈ పర్కారము మందిరమంతటిచుటుట్ నుండెను. 
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యెహెజేక్లు 41:26; యెహెజేక్లు 40:16; యెహెజేక్లు 40:25; 1 రాజులు 6:4; 1 

కొరిందీయులకు 13:12; 1 రాజులు 6:15; 2 దినవృతాత్ంతములు 3:5; హగగ్యి 1:4; 

ఆదికాండము 6:16; పరమగీతము 1:17; యెహెజేక్లు 41:25; యెహెజేక్లు 42:3;  

వచనము 20 

నేల మొదలుకొని వాకిలిపైవరకు మందిరపు గోడకు కెరూబులును ఖరూ జ్రపు చెటుల్ను ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 42:15; యెహెజేక్లు 41:15;  

వచనము 21 

మందిరపు దావ్ర బంధములు చచౌచ్కములు, పరిశుదధ్సథ్లపు దావ్రబంధములును అటిట్వే. 

1 రాజులు 6:29-32; 1 రాజులు 7:36; 2 దినవృతాత్ంతములు 3:7; యెహెజేక్లు 40:16; 

యెహెజేక్లు 40:22; పర్కటన 7:9; యెహెజేక్లు 1:10; యెహెజేక్లు 10:14; యెహెజేక్లు 

10:21; పర్కటన 4:7-9; నిరగ్మకాండము 25:18; 1 రాజులు 7:29;  

వచనము 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. 

నిరగ్మకాండము 25:18; 1 రాజులు 7:29; యెహెజేక్లు 10:21;  

వచనము 23 

మందిరమునకును పరిశుదధ్ సథ్లమునకును రెండు వాకిండుల్ండెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 24 

ఒకొక్క వాకిలి రెండేసి మడత రెకక్లు గలది. 

యెహెజేక్లు 40:14; 1 రాజులు 6:33; యెహెజేక్లు 40:15;  
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వచనము 25 

మరియు గోడలమీద ఉనన్టుల్గా మందిరపు వాకిండల్మీదను కెరూబులును ఖరూ జ్రపుచెటుల్ను 

చెకక్బడియుండెను, బయటి మంటపమునకు విచితర్ముగా చేసిన ఉబుకువాటు పని కనబడెను. 

నిరగ్మకాండము 30:1-3; 1 రాజులు 6:20; 1 రాజులు 6:22; 1 రాజులు 7:48; 2 

దినవృతాత్ంతములు 4:19; పర్కటన 8:3; యెహెజేక్లు 23:41; యెహెజేక్లు 44:16; 

నిరగ్మకాండము 25:28-30; లేవీయకాండము 24:6; సామెతలు 9:2; పరమగీతము 1:12; 

మలాకీ 1:7; మలాకీ 1:12; 1 కొరిందీయులకు 10:21; పర్కటన 3:20; నిరగ్మకాండము 30:8; 

యెహెజేక్లు 40:39;  

వచనము 26 

మరియు మంటపమునకును ఇరుపర్కక్ల గోడలకును మందిరపు మేడగదులకును ఒరపాకులకును 

ఇరుపర్కక్ల కముమ్లు వేసిన కిటికీలును ఖరూ జ్రపు చెటల్నుపోలిన అలంకారమును ఉండెను. 

1 రాజులు 6:31-35; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:22; 1 రాజులు 6:34; యెహెజేక్లు 10:7; 

యెహెజేక్లు 47:1;  

Page  of 451 513



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

 

యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 42	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అతడు ఉతత్రమారగ్ముగా ననున్ నడిపించి బయటి ఆవరణములోనికి తోడుకొని వచిచ్ ఖాలీ 

చోటునకును ఉతత్రముననునన్ కటట్డమునకును ఎదురుగానునన్ గదుల దగగ్ర నిలిపెను. 

యెహెజేక్లు 40:48;  

వచనము 2 

ఆ కటట్డము నూరు మూరల నిడివిగలదై ఉతత్రదికుక్న వాకిలికలిగి యేబది మూరల వెడలుప్గలది. 

యెహెజేక్లు 41:16-20; 1 రాజులు 7:36; యెహెజేక్లు 40:15;  

వచనము 3 

ఇరువది మూరలుగల లోపటి ఆవరణమున కెదురుగాను బయటి ఆవరణపు చఎ టా్కెదురుగాను 

మూడవ అంతసుథ్లోని వసారాలు ఒకదానికొకటి యెదురుగా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 41:16; యెహెజేక్లు 40:16; 1 రాజులు 6:2; 1 రాజులు 6:4; 1 రాజులు 7:4; 1 

రాజులు 7:36; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:28;  

వచనము 4 

గదులకెదురుగా పదిమూరల వెడలుప్గల విహారసథ్లముండెను, లోపటి ఆవరణమునకు పోవుచు 

ఉతత్రదికుక్ చూచు వాకిండుల్ గల విహారసథ్లమొకటి యుండెను, అది మూరెడు వెడలుప్.  

యెహెజేక్లు 40:2; యెహెజేక్లు 40:3; యెహెజేక్లు 40:24; యెహెజేక్లు 41:1; యెహెజేక్లు 

40:20; పర్కటన 11:2; యెహెజేక్లు 42:13; యెహెజేక్లు 42:14; యెహెజేక్లు 42:4; 

యెహెజేక్లు 41:9; యెహెజేక్లు 41:12-15; యెహెజేక్లు 40:14; యెహెజేక్లు 40:17; 

యెహెజేక్లు 42:10;  

వచనము 5 

వాకిండల్కు వసారాలుండుటవలన పై గదులు ఎతుత్ తకుక్వగాను మధయ్గదులు ఇరుకుగానుండి 

కురచవాయెను. 

యెహెజేక్లు 42:11;  
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వచనము 6 

మూడవ అంతసుథ్లో ఉండినవి ఆవరణములకునన్ వాటివంటి సత్ంభములు వాటికి లేవు గనుక అవి 

కిర్ందిగదులకంటెను మధయ్గదులకంటెను చినన్విగా కటట్బడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:10; యెహెజేక్లు 40:17; యెహెజేక్లు 40:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:3; 

యెహెజేక్లు 41:15; యెహెజేక్లు 41:16; పరమగీతము 1:17; పరమగీతము 7:5; ఆదికాండము 

6:16; నిరగ్మకాండము 27:9; 1 రాజులు 6:5; 2 రాజులు 21:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:28; 

యెహెజేక్లు 40:16; యెహెజేక్లు 41:5;  

వచనము 7 

మరియు గదుల వరుసనుబటిట్ బయటి ఆవరణముతటుట్ గదులకెదురుగా ఏబది మూరల నిడివిగల 

యొక గోడ కటట్బడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 42:11; మతత్యి 7:14; లూకా 13:24; యిరిమ్యా 35:2; యెహెజేక్లు 40:17; 

యెహెజేక్లు 41:9; యెహెజేక్లు 41:11;  

వచనము 8 

బయటి ఆవరణములో నునన్ గదుల నిడివి యేబది మూరలుగాని మందిరపు ముందటి ఆవరణము 

నూరుమూరల నిడివిగలదై యుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:7; యెహెజేక్లు 42:6; యెహెజేక్లు 40:7;  

వచనము 9 

ఈ గదులు గోడకిర్ందనుండి లేచినటుట్గా కనబడెను, బయటి ఆవరణములోనుండి వాటిలో 

పర్వేశించుటకు తూరుప్దికుక్న మారగ్ముండెను. 

యెహెజేక్లు 41:6; 1 రాజులు 6:8; యెహెజేక్లు 42:5;  

వచనము 10 

విడిచోటునకు ఎదురుగాను కటట్డమున కెదురుగాను ఆవరణపుగోడ మందములో తూరుప్తటుట్ కొనిన్ 

గదులుండెను. 
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యెహెజేక్లు 11:18;  

వచనము 11 

మరియు వాటి యెదుటనునన్ మారగ్ము ఉతత్రపుతటుట్నునన్ గదుల మారగ్మువలె నుండెను, వాటి 

నిడివిచొపుప్నను వెడలుప్ చొపుప్నను ఇవియు కటట్బడెను; వీటి దావ్రములును ఆ రీతినే 

కటట్బడియుండెను.  

యెహెజేక్లు 42:11; యెహెజేక్లు 42:12; యెహెజేక్లు 11:18;  

వచనము 12 

మరియు మారగ్పు మొగను దకిష్ణపు తటుట్ గదులయొకక్ తలుపులవలె వీటికి తలుపులుండెను, ఆ 

మారగ్ము ఆవరణములోనికి పోవు నొకనికి తూరుప్గానునన్ గోడ యెదుటనే యుండెను. 

యెహెజేక్లు 46:19; యెహెజేక్లు 42:12;  

వచనము 13 

అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను విడిచోటునకు ఎదురుగానునన్ ఉతత్రపు గదులును దకిష్ణపు గదులును 

పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను 

భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును పాపపరిహారారథ్ 

బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ సథ్లము 

అతిపరిశుదధ్ము. 

యెహెజేక్లు 41:12; యెహెజేక్లు 42:1; యెహెజేక్లు 42:13; యెహెజేక్లు 41:13-15;  

వచనము 14 

యాజకులు లోపల పర్వేశించునపుప్డు పరిశుదధ్ సథ్లమును విడిచి బయటి ఆవరణములోనికి పోక 

అకక్డనే తాము పరిచరయ్ చేయు వసత్రములను ఉంచవలెను; అవి పర్తిషిఠ్తములైనవి గనుక జనుల 

సంబంధమైన దేనినైనను వారు ముటుట్నపుప్డు వారు వేరుబటట్లు ధరించుకొనవలెను. 

యెహెజేక్లు 42:2-8; యెహెజేక్లు 42:4; యెహెజేక్లు 42:8;  

వచనము 15 
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అతడు లోపటి మందిరమును కొలుచుట ముగించి ననున్ బయటికి తోడుకొని తూరుప్తటుట్ చూచు 

గుమమ్మునకు వచిచ్ చుటుట్ను కొలిచెను. 

యెహెజేక్లు 42:9; యెహెజేక్లు 42:8; ఎఫెసీయులకు 2:21;  

వచనము 16 

తూరుప్దిశను చుటుట్ను కొలకఱఱ్తో కొలువగా ఐదువందల బారలాయెను. 

నిరగ్మకాండము 29:31; లేవీయకాండము 6:14-16; లేవీయకాండము 6:26; లేవీయకాండము 

7:6; లేవీయకాండము 10:13; లేవీయకాండము 10:14; లేవీయకాండము 10:17; 

లేవీయకాండము 24:9; సంఖాయ్కాండము 18:9; యెహెజేక్లు 40:46; లేవీయకాండము 10:3; 

సంఖాయ్కాండము 16:5; సంఖాయ్కాండము 16:40; సంఖాయ్కాండము 18:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 

21:5; లేవీయకాండము 2:3; లేవీయకాండము 2:10; లేవీయకాండము 6:14; లేవీయకాండము 

6:17; లేవీయకాండము 6:25; లేవీయకాండము 6:29; లేవీయకాండము 7:1; లేవీయకాండము 

7:6; లేవీయకాండము 10:13; లేవీయకాండము 10:17; లేవీయకాండము 14:13; 

లేవీయకాండము 21:22; సంఖాయ్కాండము 1:9; సంఖాయ్కాండము 1:10; సంఖాయ్కాండము 18:9; 

సంఖాయ్కాండము 18:10; నెహెమాయ్ 13:5; లేవీయకాండము 5:6; సంఖాయ్కాండము 15:9; 1 

దినవృతాత్ంతములు 23:28; యెహెజేక్లు 41:12; యెహెజేక్లు 42:1; యెహెజేక్లు 42:10; 

యెహెజేక్లు 44:19;  

వచనము 17 

ఉతత్రదిశను చుటుట్ను కొలకఱఱ్తో కొలువగా ఐదువందల బారలును 

యెహెజేక్లు 44:19; నిరగ్మకాండము 28:40-43; నిరగ్మకాండము 29:4-9; లేవీయకాండము 

8:7; లేవీయకాండము 8:13; లేవీయకాండము 8:33-35; లూకా 9:62; యెషయా 61:10; 

జెకరాయ్ 3:4; జెకరాయ్ 3:5; రోమీయులకు 3:22; రోమీయులకు 13:14; గలతీయులకు 3:27; 1 

పేతురు 5:5; నిరగ్మకాండము 39:1; లేవీయకాండము 16:23; యెహెజేక్లు 42:1;  

వచనము 18 
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దకిష్ణదిశను కొలకఱఱ్తో కొలువగా ఐదువందల బారలును, 

యెహెజేక్లు 41:2-5; యెహెజేక్లు 41:15; యెహెజేక్లు 40:6-16; యెహెజేక్లు 41:17; 

యెహెజేక్లు 43:1; యెహెజేక్లు 48:15; యెహెజేక్లు 48:30; పర్కటన 11:1;  

వచనము 19 

పశిచ్మదిశను తిరిగి కొలకఱఱ్తో కొలువగా ఐదువందల బారలును తేలెను. 

యెహెజేక్లు 40:3; జెకరాయ్ 2:1; పర్కటన 11:1; పర్కటన 11:2; యెహెజేక్లు 45:1; యెహెజేక్లు 

45:2; యెహెజేక్లు 48:30;  

వచనము 20 

నాలుగుతటుల్ అతడు కొలిచెను; పర్తిషిఠ్తమైన సథ్లమును పర్తిషిఠ్తము కాని సథ్లమునుండి 

పర్తేయ్కపరుచుటకై దానిచుటుట్ నలుదిశల ఐదువందల బారలుగల చచౌచ్కపు గోడ కటట్బడియుండెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 43	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

తరువాత అతడు తూరుప్తటుట్ చూచు గుమమ్మునకు ననున్ తోడుకొనిరాగా 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 2 

ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము తూరుప్దికుక్న కనబడెను; దానినుండి పుటిట్నధవ్ని విసాత్రజలముల 

ధవ్నివలె వినబడెను, ఆయన పర్కాశముచేత భూమి పర్జవ్రిలెల్ను. 

నిరగ్మకాండము 27:9;  

వచనము 3 

నాకు కనబడు దరశ్నము, పటట్ణమును నాశము చేయుటకై నేను రాగా నాకు కనబడిన దరశ్నమువలె 

నుండెను. మరియు కెబారు నది దగగ్ర నాకు కనబడిన దరశ్నమువంటి దరశ్నములు నాకు కనబడగా 

నేను సాగిలబడితిని.  

యెహెజేక్లు 40:5; పరమగీతము 2:9; యెషయా 25:1; యెషయా 26:1; యెషయా 60:18; 

మీకా 7:11; జెకరాయ్ 2:5; యెహెజేక్లు 45:2; యెహెజేక్లు 48:20; పర్కటన 21:12-17; 

యెహెజేక్లు 22:26; యెహెజేక్లు 44:23; యెహెజేక్లు 48:15; లేవీయకాండము 10:10; లూకా 

16:26; 2 కొరిందీయులకు 6:17; పర్కటన 21:10-27; నిరగ్మకాండము 27:9; యెషయా 

54:11; యెహెజేక్లు 43:11; యెహెజేక్లు 43:12; ఎఫెసీయులకు 2:21; పర్కటన 11:2;  

వచనము 4 

తూరుప్తటుట్ చూచు గుమమ్పు మారగ్మున యెహోవా తేజోమహిమ మందిరములోనికి పర్వేశించెను. 

యెహెజేక్లు 40:6; యెహెజేక్లు 42:15; యెహెజేక్లు 44:1; యెహెజేక్లు 46:1; నిరగ్మకాండము 

31:6;  

వచనము 5 

ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ లోపటి ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా యెహోవా తేజోమహిమతో మందిరము 

నిండియుండెను. 
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యెహెజేక్లు 1:28; యెహెజేక్లు 3:23; యెహెజేక్లు 9:3; యెహెజేక్లు 10:18; యెహెజేక్లు 

10:19; యెషయా 6:3; యోహాను 12:41; యెహెజేక్లు 11:23; యెహెజేక్లు 1:24; పర్కటన 

1:15; పర్కటన 14:2; పర్కటన 19:1; పర్కటన 19:6; యెహెజేక్లు 10:4; యెషయా 60:1-3; 

హబకూక్కు 2:14; హబకూక్కు 3:3; పర్కటన 18:1; పర్కటన 21:23; లేవీయకాండము 9:4; 

లేవీయకాండము 9:6; 1 రాజులు 8:11; కీరత్నలు 80:1; యెషయా 17:12; యెహెజేక్లు 8:4; 

యెహెజేక్లు 44:2; జెకరాయ్ 14:4; యోహాను 3:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7;  

వచనము 6 

మందిరములోనుండి యొకడు నాతో మాటలాడినటుట్ నాకు శబద్ము వినబడెను. అపుప్డు నాయొదద్ 

నిలిచినవాడు నాతో ఇటల్నెను. 

యెహెజేక్లు 1:4-28; యెహెజేక్లు 8:4; యెహెజేక్లు 9:3; యెహెజేక్లు 10:1-22; యెహెజేక్లు 

11:22; యెహెజేక్లు 11:23; యెహెజేక్లు 9:1; యెహెజేక్లు 9:5; యెహెజేక్లు 32:18; 

యిరిమ్యా 1:10; పర్కటన 11:3-6; యెహెజేక్లు 1:3; యెహెజేక్లు 3:23; ఆదికాండము 41:13; 

యిరిమ్యా 25:17; యిరిమ్యా 38:23; యెహెజేక్లు 1:1; యెహెజేక్లు 1:28; యెహెజేక్లు 3:15; 

యెహెజేక్లు 10:15; యెహెజేక్లు 44:4; హోషేయ 6:5; మతత్యి 17:6; పర్కటన 11:5;  

వచనము 7 

నరపుతుర్డా, యిది నా గదెద్ సథ్లము, నా పాదపీఠము; ఇకక్డ నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ నితయ్మును 

నివసించెదను, వారు ఇకను జారతవ్ముచేసి తమ రాజుల కళేబరములకు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్, 

తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచక యుందురు, నాకును వారికిని 

మధయ్ గోడమాతర్ముంచి 

హగగ్యి 2:5-9; యెహెజేక్లు 10:18; యెహెజేక్లు 10:19; యెహెజేక్లు 44:2; నిరగ్మకాండము 

40:34; 1 రాజులు 8:11; యెహెజేక్లు 10:3; యెహెజేక్లు 11:1; యెహెజేక్లు 11:23; 

యెహెజేక్లు 44:1; యెహెజేక్లు 44:4;  

వచనము 8 
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నా గడపదగగ్ర వారి సథ్లముల గడపలను, నా దావ్రబంధముల దగగ్ర వారి దావ్రబంధములను కటిట్, 

తాముచేసిన హేయకిర్యలచేత నా పరిశుదధ్ నామమునకు దూషణ కలుగుటకై వారు హేతువులైరి 

గనుక నేను కోపావేశుడనై వారిని నాశనము చేసితిని. 

యెహెజేక్లు 3:12-14; యెహెజేక్లు 8:3; యెహెజేక్లు 11:24; యెహెజేక్లు 37:1; యెహెజేక్లు 

40:2; 1 రాజులు 18:12; 2 రాజులు 2:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39; పరమగీతము 1:4; 

2 కొరిందీయులకు 12:2-4; యెహెజేక్లు 44:4; నిరగ్మకాండము 40:34; 1 రాజులు 8:10; 1 

రాజులు 8:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 5:14; యెషయా 6:3; హగగ్యి 2:7-9; నిరగ్మకాండము 

29:43; 2 రాజులు 21:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:1; యెహెజేక్లు 8:16; యెహెజేక్లు 10:4; 

మతత్యి 4:1; పర్కటన 1:12;  

వచనము 9 

వారు జారతవ్ము మాని, తమ రాజుల కళేబరములను నాయొదద్నుండి దూరమునకు 

కొనిపోయినయెడల వారిమధయ్ను నేనెలల్పుప్డును నివసింతును.  

లేవీయకాండము 1:1; యెషయా 66:6; పర్కటన 16:1; యెహెజేక్లు 40:3; యెహెజేక్లు 9:1; 

పర్కటన 1:12;  

వచనము 10 

కాబటిట్ నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు తాము చేసిన దోషములనుబటిట్ సిగుగ్పడునటుల్ ఈ 

మందిరమును వారికి చూపించుము, వారు దాని వైఖరిని కనిపెటట్వలెను. 

యెహెజేక్లు 1:26; యెహెజేక్లు 10:1; కీరత్నలు 47:8; కీరత్నలు 99:1; యెషయా 6:1; యిరిమ్యా 

3:17; యిరిమ్యా 14:21; యిరిమ్యా 17:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:48; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 7:49; పర్కటన 22:3; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:2; కీరత్నలు 99:5; యెషయా 66:1; 

మతత్యి 5:34; మతత్యి 5:35; యెహెజేక్లు 43:9; యెహెజేక్లు 37:26-28; యెహెజేక్లు 

48:35; నిరగ్మకాండము 29:45; కీరత్నలు 68:18; కీరత్నలు 132:14; యోవేలు 3:17; మతత్యి 

28:20; యోహాను 1:14; యోహాను 14:23; 2 కొరిందీయులకు 6:16; పర్కటన 21:2; పర్కటన 
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21:3; యెహెజేక్లు 20:39; యెహెజేక్లు 23:38; యెహెజేక్లు 23:39; యెహెజేక్లు 39:7; 

హోషేయ 14:8; జెకరాయ్ 13:2; జెకరాయ్ 14:20; జెకరాయ్ 14:21; యెహెజేక్లు 43:9; 

లేవీయకాండము 26:30; యిరిమ్యా 16:18; సంఖాయ్కాండము 2:2; కీరత్నలు 46:5; యెషయా 

12:6; యిరిమ్యా 7:30; యెహెజేక్లు 9:1; యెహెజేక్లు 37:23; యెహెజేక్లు 44:7; హోషేయ 

14:3;  

వచనము 11 

తాము చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ వారు సిగుగ్పడినయెడల, మందిరముయొకక్ వైఖరిని దాని యేరాప్టును 

బహిరగ్మ సాథ్నములను అంతరగ్మ సాథ్నములను దానినిగూరిచ్న మరాయ్దలనిన్టిని విధులనిన్టిని దాని 

ఆచారములను కర్మములను వారికి కనుపరచి, వారు ఆ ఆచారవిధులనిన్టిని గైకొని ఆచరించునటుల్ 

వారు చూచుచుండగా వాటిని వార్యించుము. 

యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 8:3-16; యెహెజేక్లు 23:39; యెహెజేక్లు 44:7; 2 రాజులు 

16:14; 2 రాజులు 16:15; 2 రాజులు 21:4-7; 2 రాజులు 23:11; 2 రాజులు 23:12; 2 

దినవృతాత్ంతములు 33:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:7; నిరగ్మకాండము 20:23; 1 రాజులు 

12:32; 2 రాజులు 16:10; యిరిమ్యా 7:30; యిరిమ్యా 35:4; యెహెజేక్లు 37:23; 

యెహెజేక్లు 40:6;  

వచనము 12 

ఆ మందిరమునుగూరిచ్న విధి యేదనగా పరవ్తము మీద దానికి చేరికైన సథ్లమంతయు 

అతిపరిశుదధ్ము, మందిరమును గూరిచ్న విధి యిదియే. 

యెహెజేక్లు 18:30; యెహెజేక్లు 18:31; హోషేయ 2:2; కొలొసస్యులకు 3:5-9; యెహెజేక్లు 

43:7; యెహెజేక్లు 37:23; యెహెజేక్లు 43:7; యెహెజేక్లు 37:26-28; 2 కొరిందీయులకు 

6:16; కీరత్నలు 46:5; యిరిమ్యా 4:1;  

వచనము 13 
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మూరల కొలచొపుప్న బలిపీఠముయొకక్ కొలత ఎంతనగా మూరెడు, అనగా మూరెడు జేనెడు 

బలిపీఠమునకు పీఠమొకటి యుండవలెను. దాని డొలుపు మూరెడెతుత్ను మూరెడు వెడలుప్ను చుటుట్ 

దాని చూరు జేనెడు విచితర్మైన పనిగలదిగాను ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 40:4; నిరగ్మకాండము 25:40; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:11; 1 దినవృతాత్ంతములు 

28:19; యెహెజేక్లు 43:11; యెహెజేక్లు 16:61; యెహెజేక్లు 16:63; యెహెజేక్లు 23:31; 

యెహెజేక్లు 23:32; రోమీయులకు 6:21; యెహోషువ 22:28; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:15; 

యెహెజేక్లు 44:5; మీకా 3:8;  

వచనము 14 

నేలమీద కటట్బడిన డొలుపు మొదలుకొని కిర్ంది చూరువరకును ఎతుత్ రెండు మూరలు, వెడలుప్ 

మూరెడు మరియు చినన్చూరు మొదలుకొని పెదద్ చూరువరకు నాలుగు మూరలు, దాని వెడలుప్ 

మూరెడు. 

యెహెజేక్లు 40:1; యెహెజేక్లు 42:20; యెహెజేక్లు 44:5; యెహెజేక్లు 44:6; హెబీర్యులకు 

8:5; 1 కొరిందీయులకు 11:2; యెహెజేక్లు 11:20; యెహెజేక్లు 36:27; మతత్యి 28:20; 

యోహాను 13:17; నిరగ్మకాండము 25:40; యెహోషువ 22:28; 2 రాజులు 16:10; 1 

దినవృతాత్ంతములు 28:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:15; యెషయా 65:25; యెహెజేక్లు 

43:10; రోమీయులకు 6:21; హెబీర్యులకు 9:1;  

వచనము 15 

దేవుని కొండయను భాగము నాలుగు మూరలు దేవాగిన్ గుండమునుండి పైకి నాలుగు 

కొముమ్లుండెను, 

యెహెజేక్లు 40:2; యెహెజేక్లు 42:20; కీరత్నలు 93:5; యోవేలు 3:17; జెకరాయ్ 14:20; జెకరాయ్ 

14:21; పర్కటన 21:27; నిరగ్మకాండము 25:40; నిరగ్మకాండము 28:36; నిరగ్మకాండము 

39:1; లేవీయకాండము 11:46; లేవీయకాండము 15:32; కీరత్నలు 110:3; యెషయా 4:3; 

యెషయా 35:8; మీకా 4:1; లూకా 19:46; 1 కొరిందీయులకు 3:17;  
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వచనము 16 

దేవాగిన్ గుండము పండెర్ండు మూరల కొలతగలదై చచౌచ్కముగా నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 27:1-8; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:1; యెహెజేక్లు 40:5; యెహెజేక్లు 41:8; 

నిరగ్మకాండము 38:1; యెహెజేక్లు 40:10; యెహెజేక్లు 43:14;  

వచనము 17 

మరియు చూరు నిడివియు వెడలుప్ను నలుదిశల పదునాలుగు మూరలు, దాని చుటుట్నునన్ అంచు 

జేనెడు, దాని చుటట్ంతయు మూరెడు, డొలపు ఒకటియుండెను, దానికునన్ మెటుల్ తూరుప్ తటుట్ండెను. 

యెహెజేక్లు 43:13; యెహెజేక్లు 43:15; యెహెజేక్లు 43:17; యెహెజేక్లు 43:13; యెహెజేక్లు 

43:16; యెహెజేక్లు 43:17; యెహెజేక్లు 45:9; యెహెజేక్లు 45:19;  

వచనము 18 

మరియు అతడు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగాఈ బలిపీఠము 

కటట్బడిన పిమమ్ట దానిమీద రకత్ము చలిల్, దహనబలులు అరిప్ంచుటకై విధులనుబటిట్ ఈలాగున 

జరిగింపవలెను. 

యెషయా 29:1; యెషయా 29:2; యెషయా 29:7; నిరగ్మకాండము 27:2; లేవీయకాండము 9:9; 

1 రాజులు 2:28; కీరత్నలు 118:27; యెహెజేక్లు 43:14; యెహెజేక్లు 43:20;  

వచనము 19 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పరిచరయ్చేయుటకై నా సనిన్ధికివచుచ్ సాదోకు సంతానపు 

లేవీయులగు యాజకులకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ం చుటకై కోడెను ఇయయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:1; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:1; ఎజార్ 3:3; నిరగ్మకాండము 38:1; 

నిరగ్మకాండము 38:2; యెషయా 29:1; యెహెజేక్లు 43:14; యెహెజేక్లు 43:20;  

వచనము 20 
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వారు దాని తీసికొని పాపపరిహారారథ్బలిగా నరిప్ంచి, బలిపీఠమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై దాని 

రకత్ములో కొంచెము తీసి దాని నాలుగు కొముమ్లమీదను చూరుయొకక్ నాలుగు మూలలమీదను 

చుటుట్నునన్ అంచుమీదను చమరవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:25; నిరగ్మకాండము 30:3; 1 రాజులు 18:32; నిరగ్మకాండము 20:26; 

యెహెజేక్లు 8:16; యెహెజేక్లు 40:6; 1 రాజులు 6:8; నెహెమాయ్ 9:4; యెహెజేక్లు 43:14; 

యెహెజేక్లు 43:20;  

వచనము 21 

తరువాత పాపపరిహారారథ్ బలియగు ఎదుద్ను తీసి పరిశుదధ్ సథ్లము అవతల మందిరమునకు చేరిన 

నిరణ్య సథ్లములో దానిని దహనము చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:18; యెహెజేక్లు 45:19; నిరగ్మకాండము 40:29; లేవీయకాండము 1:5-17; 

లేవీయకాండము 8:18-21; లేవీయకాండము 16:19; హెబీర్యులకు 9:21-23; హెబీర్యులకు 

10:4-12; హెబీర్యులకు 12:24;  

వచనము 22 

రెండవ దినమున పాప పరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను; కోడెచేతను 

బలిపీఠమునకు పాపపరిహారము చేసినటుల్ మేకపిలల్చేతను పాపపరిహారము చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 40:46; యెహెజేక్లు 44:15; యెహెజేక్లు 48:11; 1 సమూయేలు 2:35; 1 

సమూయేలు 2:36; 1 రాజులు 2:27; 1 రాజులు 2:35; యెషయా 61:6; యెషయా 66:22; 

యిరిమ్యా 33:18-22; 1 పేతురు 2:5; 1 పేతురు 2:9; సంఖాయ్కాండము 16:5; సంఖాయ్కాండము 

16:40; సంఖాయ్కాండము 18:5; యెహెజేక్లు 45:18; యెహెజేక్లు 45:19; నిరగ్మకాండము 

29:10; నిరగ్మకాండము 29:11; లేవీయకాండము 4:3-35; లేవీయకాండము 8:14; 

లేవీయకాండము 8:15; 2 కొరిందీయులకు 5:21; హెబీర్యులకు 7:27; లేవీయకాండము 16:6; 

యెహెజేక్లు 45:4;  

వచనము 23 

Page  of 465 513



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

దాని నిమితత్ము పాపపరిహారము చేయుట చాలించిన తరువాత నిరోద్షమైన కోడెను నిరోద్షమైన 

పొటే ట్లును అరిప్ంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:15; నిరగ్మకాండము 29:12; నిరగ్మకాండము 29:36; లేవీయకాండము 4:25; 

లేవీయకాండము 4:30; లేవీయకాండము 4:34; లేవీయకాండము 8:15; లేవీయకాండము 9:9; 

యెహెజేక్లు 43:16; యెహెజేక్లు 43:17; యెహెజేక్లు 43:22; యెహెజేక్లు 43:26; 

లేవీయకాండము 16:19; హెబీర్యులకు 9:21-23; యెహెజేక్లు 45:19;  

వచనము 24 

యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని తేగా యాజకులు వాటిమీద ఉపుప్చలిల్ దహనబలిగా యెహోవాకు 

అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:14; లేవీయకాండము 4:12; లేవీయకాండము 8:17; హెబీర్యులకు 13:11; 

హెబీర్యులకు 13:12;  

వచనము 25 

ఏడు దినములు వరుసగా పాపపరిహారారధ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను ఒక కోడెను నిరోద్షమైన ఒక 

పొటే ట్లును వారు సిదధ్పరచవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:25; నిరగ్మకాండము 29:15-18; లేవీయకాండము 8:18-21; యెషయా 53:6; 

యెషయా 53:10; 1 పేతురు 1:19; యెహెజేక్లు 43:20; యెహెజేక్లు 43:26; యెహెజేక్లు 

45:18;  

వచనము 26 

ఏడు దినములు యాజకులు బలిపీఠమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయుచు దానిని పవితర్ పరచుచు 

పర్తిషిఠ్ంచుచు నుండవలెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 27 
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ఆ దినములు తీరిన తరువాత ఎనిమిదవ దినము మొదలుకొని యాజకులు బలిపీఠముమీద మీ 

దహనబలులను మీ సమాధానబలులను అరిప్ంపగా నేను మిముమ్నంగీకరించెదను; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్. 

లేవీయకాండము 2:13; సంఖాయ్కాండము 18:19; 2 దినవృతాత్ంతములు 13:5; మతత్యి 5:13; 

మారుక్ 9:49; మారుక్ 9:50; కొలొసస్యులకు 4:6;  
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వచనము 1 

తూరుప్తటుట్ చూచు పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ బయటి గుమమ్పు మారగ్మునకు అతడు ననున్ తోడుకొని 

రాగా ఆ గుమమ్ము మూయబడియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 29:35-37; లేవీయకాండము 8:33; నిరగ్మకాండము 29:36; లేవీయకాండము 

8:35; యెహెజేక్లు 43:22;  

వచనము 2 

అంతట యెహోవా నాతో ఈ మాట సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఈ 

గుమమ్ముదావ్రా పర్వేశించెను గనుక ఏ మానవుడును దానిదావ్రా పర్వేశింపకుండునటుల్ ఎనన్డును 

తీయబడకుండ అది మూయబడియే యుండును. 

లేవీయకాండము 8:34; నిరగ్మకాండము 29:24; నిరగ్మకాండము 32:29; నిరగ్మకాండము 

28:41; నిరగ్మకాండము 29:30; లేవీయకాండము 9:1; యెహెజేక్లు 43:20; యెహెజేక్లు 

43:22; యెహెజేక్లు 45:18; మలాకీ 3:4;  

వచనము 3 

అధిపతియగువాడు తన ఆధిపతయ్మునుబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆహారము భుజించునపుప్డు 

అతడచచ్ట కూరుచ్ండును; అతడైతే మంటప మారగ్ముగా పర్వేశించి మంటపమారగ్ముగా 

బయటికిపోవలెను. 

లేవీయకాండము 9:1; రోమీయులకు 15:16; ఫిలిపీప్యులకు 2:17; హెబీర్యులకు 13:15; 

యెహెజేక్లు 20:40; యెహెజేక్లు 20:41; యోబు 42:8; హోషేయ 8:13; రోమీయులకు 12:1; 

ఎఫెసీయులకు 1:6; కొలొసస్యులకు 1:20; కొలొసస్యులకు 1:21; 1 పేతురు 2:5; 

నిరగ్మకాండము 29:36; లేవీయకాండము 16:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11; యెహెజేక్లు 45:17; మలాకీ 3:4;  

వచనము 4 
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అతడు ఉతత్రపు గుమమ్ము మారగ్ముగా మందిరము ఎదుటికి ననున్ తోడుకొనివచెచ్ను. అంతలో 

యెహోవా తేజోమహిమతో యెహోవా మందిరము నిండియుండుట చూచి నేను సాగిలపడగా  

యెహెజేక్లు 40:6; యెహెజేక్లు 40:17; యెహెజేక్లు 42:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:9; 2 

దినవృతాత్ంతములు 20:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 33:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28-30; 

యెహెజేక్లు 43:1; యెహెజేక్లు 43:4; యెహెజేక్లు 46:1; యెహెజేక్లు 46:8;  

వచనము 5 

యెహోవా నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా, యెహోవా మందిరమునుగూరిచ్న కటట్డలనిన్టిని 

విధులనిన్టిని నేను నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; నీవు మనసుస్ నిలుపుకొని ఆ సంగతులనిన్టిని చూచి 

చెవినిబెటుట్ము. మరియు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి పోవు మారగ్ములనిన్టి దావ్రా మందిరములోపలికి 

వచుచ్టనుగూరిచ్ యోచించుము.  

యెహెజేక్లు 43:2-4; నిరగ్మకాండము 24:10; యెషయా 6:1-5; 2 రాజులు 11:5; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 23:5; యెహెజేక్లు 43:4; యెహెజేక్లు 46:1; 

యెహెజేక్లు 47:2;  

వచనము 6 

తిరుగుబాటుచేయు ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులారా, యిదివరకు మీరు చేసిన హేయకిర్యలనిన్ చాలును. 

యెహెజేక్లు 46:2; యెహెజేక్లు 46:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 23:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 

34:31; యెహెజేక్లు 45:22; యెహెజేక్లు 45:8; యెహెజేక్లు 46:18; యెహెజేక్లు 34:24; 

యెహెజేక్లు 37:25; జెకరాయ్ 6:12; జెకరాయ్ 6:13; ఆదికాండము 31:54; నిరగ్మకాండము 

2 4 : 9 - 1 1 ; దివ్ తీయోపదేశకాండము 1 2 : 7 ; దివ్ తీయోపదేశకాండము 1 2 : 1 7 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:18; యెషయా 23:18; యెషయా 62:9; 1 కొరిందీయులకు 

10:18-33; పర్కటన 3:20; యెహెజేక్లు 40:9; యెహెజేక్లు 46:2; యెహెజేక్లు 46:8-10; 1 
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రాజులు 10:5; 2 రాజులు 11:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 9:4; 2 

దినవృతాత్ంతములు 23:5; యెహెజేక్లు 46:12;  

వచనము 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 40:20; యెహెజేక్లు 40:40; యెహెజేక్లు 3:23; యెహెజేక్లు 10:4; యెహెజేక్లు 

10:18; యెహెజేక్లు 10:19; యెహెజేక్లు 11:22; యెహెజేక్లు 11:23; యెహెజేక్లు 43:4; 

యెహెజేక్లు 43:5; యెషయా 6:3; యెషయా 6:4; హగగ్యి 2:7; మలాకీ 3:1; యెహెజేక్లు 

1:28; యెహెజేక్లు 43:3; ఆదికాండము 17:3; సంఖాయ్కాండము 16:42-45; కీరత్నలు 89:7; 

పర్కటన 1:17; 1 రాజులు 8:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:1; యెహెజేక్లు 8:14; యెహెజేక్లు 

40:35; యెహెజేక్లు 46:19; యెహెజేక్లు 47:2; పర్కటన 14:1;  

వచనము 8 

నేను మీకపప్గించిన నా పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను మీరు కాపాడక, వారు కాపాడవలెనని మీకు 

మారుగా అనుయ్లను ఉంచితిరి. 

యెహెజేక్లు 40:4; నిరగ్మకాండము 9:21; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:46; 1 దినవృతాత్ంతములు 

22:19; 2 దినవృతాత్ంతములు 11:16; సామెతలు 24:32; దానియేలు 10:12; యెహెజేక్లు 

43:10; యెహెజేక్లు 43:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32; మతత్యి 28:20; కీరత్నలు 

119:4; కీరత్నలు 96:8; కీరత్నలు 96:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37; లేవీయకాండము 15:31; 

యెహెజేక్లు 46:19; యెహెజేక్లు 47:6;  

వచనము 9 
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కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా హృదయమందును, శరీరమందును సునన్తిలేని 

అనుయ్లైయుండి ఇశార్యేలీయులమధయ్ నివసించువారిలో ఎవడును నా పరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశింపకూడదు. 

యెహెజేక్లు 2:5-8; యెహెజేక్లు 3:9; యెహెజేక్లు 3:26; యెహెజేక్లు 3:27; యెహెజేక్లు 45:9; 

1 పేతురు 4:3; 1 రాజులు 12:31; యెహెజేక్లు 12:2; యెహెజేక్లు 43:11;  

వచనము 10 

మరియు ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగర్హములను అనుసరింపగా, వారితోకూడ ననున్ 

విసరిజ్ంచిన లేవీయులు తమ దోషమును భరించుదురు. 

యెహెజేక్లు 44:9; యెహెజేక్లు 7:20; యెహెజేక్లు 22:26; యెహెజేక్లు 43:7; యెహెజేక్లు 

43:8; లేవీయకాండము 22:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28; యెషయా 56:6; యెషయా 

56:7; లేవీయకాండము 26:41; దివ్తీయోపదేశకాండము 10:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6; 

యిరిమ్యా 4:4; యిరిమ్యా 9:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51; రోమీయులకు 2:28; 

రోమీయులకు 2:29; కొలొసస్యులకు 2:11-13; లేవీయకాండము 3:16; లేవీయకాండము 21:6; 

లేవీయకాండము 21:8; లేవీయకాండము 21:17; లేవీయకాండము 21:21; లేవీయకాండము 

22:25; మలాకీ 1:7; మలాకీ 1:12-14; యోహాను 6:52-58; లేవీయకాండము 3:13-17; 

లేవీయకాండము 1 7 : 1 1 ; ఆదికాండము 1 7 : 1 4 ; లేవీయకాండము 2 6 : 1 5 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:20; యెషయా 24:5; యిరిమ్యా 

11:10; యిరిమ్యా 31:32; హెబీర్యులకు 8:9; లేవీయకాండము 3:5; లేవీయకాండము 3:11; 

లేవీయకాండము 3:17; లేవీయకాండము 17:10; 1 సమూయేలు 31:4; కీరత్నలు 18:44; 

విలాపవాకయ్ములు 1:10; యెహెజేక్లు 5:11; యెహెజేక్లు 23:39; యెహెజేక్లు 28:10; 

యెహెజేక్లు 32:25; యెహెజేక్లు 44:15; జెఫనాయ్ 3:4;  

వచనము 11 
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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. 

లేవీయకాండము 22:2-33; సంఖాయ్కాండము 18:3-5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:53; 1 తిమోతి 

6:13; 2 తిమోతి 4:1; యెహెజేక్లు 44:14; యెహెజేక్లు 44:16; యెహెజేక్లు 40:45; 

యెహెజేక్లు 40:46; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:32; ఎజార్ 8:24-30; సంఖాయ్కాండము 3:10; 

సంఖాయ్కాండము 8:26; సంఖాయ్కాండము 9:23; 2 దినవృతాత్ంతములు 13:11; జెఫనాయ్ 3:4; 

జెకరాయ్ 3:7;  

వచనము 12 

విగర్హముల ఎదుట జనులకు పరిచారకులై ఇశార్యేలీయులు తొటిర్లిల్ పాపము చేయుటకు వారు 

కారకులైరి గనుక నేను వారికి విరోధినైతిని; వారు తమ దోషమును భరించుదురు; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 44:7; కీరత్నలు 50:16; కీరత్నలు 93:5; యోవేలు 3:17; జెకరాయ్ 14:21; మారుక్ 

16:16; యోహాను 3:3-5; తీతుకు 1:5-9; నిరగ్మకాండము 12:48; లేవీయకాండము 21:23; 

యెషయా 35:8; యిరిమ్యా 9:26; యిరిమ్యా 33:18; యెహెజేక్లు 28:10; యెహెజేక్లు 32:25; 

మలాకీ 2:4; మారుక్ 13:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51;  

వచనము 13 

తమ అవమానమును తాము చేసిన హేయకిర్యలకు రావలసిన శిక్షను వారనుభవించుదురు; వారు 

యాజకతవ్ము జరిగించుటకై నా సనిన్ధికి రాకూడదు, పరిశుదధ్ వసుత్వులను గాని అతిపరిశుదధ్ 

వసుత్వులను గాని ముటట్కూడదు.  

యెహెజేక్లు 44:15; యెహెజేక్లు 22:26; యెహెజేక్లు 48:11; 2 రాజులు 23:8; 2 రాజులు 

23:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:5; నెహెమాయ్ 9:34; యిరిమ్యా 

23:11; జెఫనాయ్ 3:4; 1 తిమోతి 5:22; ఆదికాండము 4:13; లేవీయకాండము 19:8; 
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సంఖాయ్కాండము 5:31; కీరత్నలు 38:4; యెషయా 53:11; లేవీయకాండము 13:4; 

సంఖాయ్కాండము 16:9; 1 సమూయేలు 2:31; 1 సమూయేలు 2:36; 1 దినవృతాత్ంతములు 

9:23; ఎజార్ 2:62; యెహెజేక్లు 14:11; యెహెజేక్లు 23:35; యెహెజేక్లు 44:12; జెకరాయ్ 5:6; 

మలాకీ 2:8;  

వచనము 14 

అయితే నా మందిర సంబంధమైన పని అంతటిని దానిలో జరుగు పనులనిన్టిని విచారించుచు దానిని 

కాపాడువారినిగా నేను వారిని నియమించుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 44:14; యెహెజేక్లు 40:45; 1 దినవృతాత్ంతములు 26:1-19; 2 

దినవృతాత్ంతములు 29:34; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:17; 2 దినవృతాత్ంతములు 35:10; 2 

దినవృతాత్ంతములు 35:11; సంఖాయ్కాండము 16:9; సంఖాయ్కాండము 18:6; సంఖాయ్కాండము 

8:19; సంఖాయ్కాండము 8:26; దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:23; 

జెకరాయ్ 3:1; జెకరాయ్ 5:6;  

వచనము 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. 

1 సమూయేలు 2:29; 1 సమూయేలు 2:30; 2 రాజులు 16:10-16; యెషయా 9:16; హోషేయ 

4:6; హోషేయ 5:1; మలాకీ 2:8; మలాకీ 2:9; యెహెజేక్లు 14:3; యెహెజేక్లు 14:4; 

యెహెజేక్లు 20:6; యెహెజేక్లు 20:15; యెహెజేక్లు 20:23; యెహెజేక్లు 20:28; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40-42; కీరత్నలు 106:26; ఆమోసు 8:7; పర్కటన 10:5; పర్కటన 

10:6; యెహెజేక్లు 44:10; యెహెజేక్లు 44:13; కీరత్నలు 119:48; యెహెజేక్లు 7:19; జెఫనాయ్ 

1:3; లూకా 19:26; 1 కొరిందీయులకు 8:9; పర్కటన 2:14;  

వచనము 16 
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వారే నా పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశింతురు, పరిచరయ్ చేయుటకై వారే నా బలల్యొదద్కు వతుత్రు, వారే 

నేనపప్గించిన దానిని కాపాడుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

సంఖాయ్కాండము 18:3; 2 రాజులు 23:9; యెహెజేక్లు 32:20; యెహెజేక్లు 36:7; యెహెజేక్లు 

16:52; యెహెజేక్లు 32:24; యెహెజేక్లు 44:12; యెహెజేక్లు 45:4;  

వచనము 17 

వారు లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ములలోనికి వచుచ్నపుప్డు జనుపనారబటట్లు ధరించుకొనవలెను. 

లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ములదావ్రా వారు మందిరమున పర్వేశించి పరిచరయ్చేయునపుప్డెలల్ 

బొచుచ్చేత చేసిన బటట్లు వారు ధరింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:4; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:28-32; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:23; 

యెహెజేక్లు 44:8; యెహెజేక్లు 44:11; యెహెజేక్లు 45:4;  

వచనము 18 

అవిసెనార పాగాలు ధరించుకొని నడుములకు జనుపనారబటట్ కటుట్కొనవలెను, చెమట 

పుటిట్ంచునదేదైనను వారు ధరింపకూడదు. 

యెహెజేక్లు 40:46; యెహెజేక్లు 43:19; యెహెజేక్లు 48:11; 1 సమూయేలు 2:35; 1 రాజులు 

2:35; 1 తిమోతి 3:3-10; 2 తిమోతి 2:2; పర్కటన 2:1; పర్కటన 2:8; పర్కటన 2:12; పర్కటన 

2:18; పర్కటన 3:1; పర్కటన 3:7; పర్కటన 3:14; పర్కటన 3:22; యెహెజేక్లు 44:10; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8; జెకరాయ్ 3:1-7; యెహెజేక్లు 44:7; లేవీయకాండము 3:16; 

లేవీయకాండము 3:17; లేవీయకాండము 17:5; లేవీయకాండము 17:6; లేవీయకాండము 3:5; 

సంఖాయ్కాండము 16:5; సంఖాయ్కాండము 18:2; 1 రాజులు 1:8; 1 దినవృతాత్ంతములు 6:53; 1 

దినవృతాత్ంతములు 12:28; 2 దినవృతాత్ంతములు 13:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:10; 

యిరిమ్యా 33:22; యెహెజేక్లు 14:11; జెకరాయ్ 3:7; మలాకీ 3:3;  

వచనము 19 
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బయటి ఆవరణములోనికి జనులయొదద్కు వారు వెళుల్నపుప్డు తమ పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

తీయకపోవుటచేత జనులను పర్తిషిఠ్ంపకుండునటుల్, తమ పరిచరయ్ సంబంధమైన వసత్రములను తీసి 

పర్తిషిఠ్తములగు గదులలో వాటిని ఉంచి, వేరు బటట్లు ధరింపవలెను, 

పర్కటన 1:6; యెహెజేక్లు 41:22; మలాకీ 1:7; మలాకీ 1:12; సంఖాయ్కాండము 18:7; 

సంఖాయ్కాండము 18:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8-10; సంఖాయ్కాండము 16:5; 1 

సమూయేలు 2:35; 1 రాజులు 7:48; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:8; యెహెజేక్లు 23:41; 

యెహెజేక్లు 40:39; యెహెజేక్లు 44:8; యెహెజేక్లు 48:11; జెకరాయ్ 3:7; మలాకీ 3:3;  

వచనము 20 

మరియు వారు తమ తలలు కౌష్రము చేయించుకొనకూడదు, తలవెండుర్కలు పెరుగనియయ్క కతెత్రతో 

మాతర్ము వాటిని కతిత్రింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:39; నిరగ్మకాండము 28:40; నిరగ్మకాండము 28:43; నిరగ్మకాండము 

39:27-29; లేవీయకాండము 16:4; పర్కటన 4:4; పర్కటన 19:8; లేవీయకాండము 6:10; 

యెహెజేక్లు 44:27; పర్కటన 15:6;  

వచనము 21 

లోపటి ఆవరణములో చొచుచ్నపుడు ఏ యాజకుడును దార్కాష్రసము పానము చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 28:40; నిరగ్మకాండము 28:41; నిరగ్మకాండము 39:28; 1 కొరిందీయులకు 

11:4-10; నిరగ్మకాండము 28:42; నిరగ్మకాండము 28:43; 1 కొరిందీయులకు 14:40; 

నిరగ్మకాండము 39:27; లేవీయకాండము 6:10; లేవీయకాండము 16:4; పర్కటన 15:6;  

వచనము 22 

వారు విధవరాండర్నైనను విడువబడినదానినైనను పెండిల్చేసికొనకూడదుగాని ఇశార్యేలీయుల 

సంతతివారగు కనయ్లనైనను, యాజకులకు భారయ్లై విధవరాండుర్గా నునన్వారినైనను చేసికొనవచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 42:13; యెహెజేక్లు 42:14; లేవీయకాండము 6:10; లేవీయకాండము 6:11; 

యెహెజేక్లు 46:20; నిరగ్మకాండము 29:37; నిరగ్మకాండము 30:29; లేవీయకాండము 6:27; 
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మతత్యి 23:17-19; 1 కొరిందీయులకు 3:5; 1 కొరిందీయులకు 3:6; లేవీయకాండము 16:23; 

2 రాజులు 21:5; హగగ్యి 2:12;  

వచనము 23 

పర్తిషిఠ్తమైనదేదో పర్తిషిఠ్తము కానిదేదో పవితర్మైనదేదో అపవితర్మైనదేదో కనుగొనుటకు వారు నా 

జనులకు నేరుప్నటుల్ 

లేవీయకాండము 21:5-24; దివ్తీయోపదేశకాండము 14:1; సంఖాయ్కాండము 6:5; 1 

కొరిందీయులకు 11:14; లేవీయకాండము 19:27; యెహెజేక్లు 5:1;  

వచనము 24 

జనులు వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు నా విధులనుబటిట్ వారికి తీరుప్ తీరుచ్టకై వారు తీరప్రులుగా 

నియమింపబడుదురు. నేను నియమించిన విధులనుబటిట్యు కటట్డలనుబటిట్యు నా 

నియామకకాలములను జరుపుదురు; నా విశార్ంతిదినములను ఆచరించుదురు. 

లేవీయకాండము 10:9; లూకా 1:15; 1 తిమోతి 3:8; 1 తిమోతి 5:23; తీతుకు 1:7; తీతుకు 

1:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 15:3; యెషయా 28:7; 1 తిమోతి 3:3;  

వచనము 25 

తండిర్దియు తలిల్దియు కుమారునిదియు కుమారెత్దియు సహోదరునిదియు పెండిల్కాని సహోదరిదియు 

శవమునుముటిట్ అంటుపడవచుచ్ను, అయితే మరి ఏ మనుషయ్శవమునుగాని ముటిట్ అంటుపడకూడదు. 

లేవీయకాండము 21:7; లేవీయకాండము 21:13; లేవీయకాండము 21:14; 1 తిమోతి 3:2; 1 

తిమోతి 3:4; 1 తిమోతి 3:5; 1 తిమోతి 3:11; 1 తిమోతి 3:12; తీతుకు 1:6; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:1-4; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:2; ఎజార్ 10:18; 2 

కొరిందీయులకు 11:2;  

వచనము 26 

ఒకడు అంటుపడి శుచిరూభ్తుడైన తరువాత ఏడు దినములు లెకిక్ంచి 
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యెహెజేక్లు 22:26; లేవీయకాండము 10:10; లేవీయకాండము 10:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 

33:10; హోషేయ 4:6; మీకా 3:9-11; జెఫనాయ్ 3:4; హగగ్యి 2:11-13; మలాకీ 2:6-9; 2 

తిమోతి 2:24; 2 తిమోతి 2:25; తీతుకు 1:9-11; ఆదికాండము 7:2; లేవీయకాండము 11:47; 

లేవీయకాండము 13:3; లేవీయకాండము 14:57; లేవీయకాండము 15:31; యెషయా 52:11; 

యిరిమ్యా 15:19; యెహెజేక్లు 42:20; యెహెజేక్లు 48:15; జెకరాయ్ 7:3; కొలొసస్యులకు 

4:17;  

వచనము 27 

పరిశుదధ్సథ్లములో పరిచరయ్ చేయుటకై లోపటి ఆవరణములోని పరిశుదధ్సథ్లమునకు వచిచ్నవాడు 

అతడు తనకొరకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంపవలెను; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:8-13; 1 దినవృతాత్ంతములు 23:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 

19:8-10; ఎజార్ 2:63; 1 తిమోతి 3:15; లేవీయకాండము 23:1-44; సంఖాయ్కాండము 28:1; 

సంఖాయ్కాండము 29:40; నెహెమాయ్ 8:1-18; యెహెజేక్లు 22:26; యెషయా 58:13; యెషయా 

58:14; నిరగ్మకాండము 31:13; నిరగ్మకాండము 31:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 17:9; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10; యెహెజేక్లు 20:20; హగగ్యి 

2:11; జెకరాయ్ 7:3; మలాకీ 2:6; కొలొసస్యులకు 4:17;  

వచనము 28 

వారికి సావ్సథ్య్మేదనగా నేనే వారికి సావ్సథ్య్ము, ఇశార్యేలీయులలో వారి కెంతమాతర్మును సావ్సథ్య్ము 

ఇయయ్కూడదు, నేనే వారికి సావ్సథ్య్ము. 

లేవీయకాండము 21:1-6; లేవీయకాండము 22:4; మతత్యి 8:21; మతత్యి 8:22; లూకా 9:59; 

లూకా 9:60; 2 కొరిందీయులకు 5:16; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13-15; సంఖాయ్కాండము 6:7;  

వచనము 29 

నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారారథ్ బలిమాంసమును వారికి 

ఆహారమవును, ఇశార్యేలీయులచేత దేవునికి పర్తిషిట్తములగు వసుత్వులనిన్యు వారివి. 
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సంఖాయ్కాండము 6:10-21; సంఖాయ్కాండము 19:11-13; హెబీర్యులకు 9:13; హెబీర్యులకు 

9:14;  

వచనము 30 

మీ పర్తిషిఠ్తారప్ణములనిన్టిలోను తొలిచూలు వాటనిన్టిలోను మొదటివియు, పర్థమ 

ఫలములనిన్టిలోను మొదటివియు యాజకులవగును; మీ కుటుంబములకు ఆశీరావ్దము కలుగునటుల్ 

మీరు ముందుగా పిసికిన పిండిముదద్ను యాజకులకియయ్వలెను.  

యెహెజేక్లు 44:17; లేవీయకాండము 4:3-35; లేవీయకాండము 8:14-36; సంఖాయ్కాండము 

6:9-11; హెబీర్యులకు 7:26-28;  

వచనము 31 

పకుష్లలోను పశువులలోను తనకుతాను చచిచ్నదానినిగాని చీలచ్బడినదానిని గాని యాజకులు 

భుజింపకూడదు. 

యెహెజేక్లు 45:4; యెహెజేక్లు 48:9-11; సంఖాయ్కాండము 18:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 

10:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 18:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 18:2; యెహోషువ 13:14; 

యెహోషువ 13:33; 1 పేతురు 5:2-4; లేవీయకాండము 6:26; యెహెజేక్లు 48:10;  
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వచనము 1 

మీరు చీటుల్వేసి దేశమును విభాగించునపుప్డు భూమిలో ఒక భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణముగా 

యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. దానికి ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు పదివేల కొలకఱఱ్ల 

వెడలుప్ను ఉండవలెను, ఈ సరిహదుద్లనిన్టిలోగానునన్ భూమి పర్తిషిఠ్తమగును.  

లేవీయకాండము 2:3; లేవీయకాండము 2:10; లేవీయకాండము 6:14-18; లేవీయకాండము 

6:26; లేవీయకాండము 6:29; లేవీయకాండము 7:6; సంఖాయ్కాండము 18:9-11; 1 

కొరిందీయులకు 9:13; 1 కొరిందీయులకు 9:14; హెబీర్యులకు 13:10; లేవీయకాండము 

27:21; లేవీయకాండము 27:28; సంఖాయ్కాండము 18:14; లేవీయకాండము 6:16; 

లేవీయకాండము 7:1; లేవీయకాండము 7:9; లేవీయకాండము 10:12; సంఖాయ్కాండము 5:9; 2 

రాజులు 23:9; యెహెజేక్లు 46:20;  

వచనము 2 

దానిలో పరిశుదధ్సథ్లమునకు ఐదువందల కొలకఱఱ్ల చచౌచ్కము ఏరప్డవలెను; దానికి నలుదిశల 

ఏబది మూరల మైదానముండవలెను, 

నిరగ్మకాండము 13:2; నిరగ్మకాండము 13:12; నిరగ్మకాండము 22:29; నిరగ్మకాండము 

23:19; సంఖాయ్కాండము 3:13; సంఖాయ్కాండము 15:19-21; సంఖాయ్కాండము 18:12-18; 

సంఖాయ్కాండము 18:27-30; దివ్తీయోపదేశకాండము 18:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:4-6; 2 

దినవృతాత్ంతములు 31:10; నెహెమాయ్ 10:35-37; యాకోబు 1:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 

26:10-15; సామెతలు 3:9; సామెతలు 3:10; మలాకీ 3:10; మలాకీ 3:11; నిరగ్మకాండము 

34:19; లేవీయకాండము 23:10; సంఖాయ్కాండము 5:9; సంఖాయ్కాండము 15:20; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:2; రోమీయులకు 11:16;  

వచనము 3 
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కొలువబడిన యీ సథ్లమునుండి ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు పదివేల కొలకఱఱ్ల 

వెడులుప్నుగల యొకచోటు కొలిచివేయవలెను. అందులో మహా పరిశుదధ్సథ్లముగా ఉనన్ 

పరిశుదధ్సథ్లముండును. 

ని రగ్మకాండము 2 2 : 3 1 ; లేవీయకాండము 1 7 : 1 5 ; లేవీయకాండము 2 2 : 8 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:21; రోమీయులకు 14:20; 1 కొరిందీయులకు 8:13; 

లేవీయకాండము 7:24; లేవీయకాండము 11:40; మలాకీ 1:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14;  

వచనము 4 

యెహోవాకు పరిచరయ్చేయుటకై ఆయన సనిన్ధికి వచిచ్ పరిచరయ్ చేయుచునన్ యాజకులకు ఏరాప్టైన ఆ 

భూమి పర్తిషిఠ్త సథ్లముగా ఎంచబడును; అది వారి యిండల్కు నివేశమై పరిశుదధ్సథ్లమునకు 

పర్తిషిఠ్తముగా ఉండును. మందిరములో పరిచరయ్ చేయుచునన్ లేవీయులు ఇండుల్ కటుట్కొని 

నివసించునటుల్ 

యెహెజేక్లు 47:21; యెహెజేక్లు 48:29; సంఖాయ్కాండము 34:13; యెహోషువ 13:6; 

యెహోషువ 14:2; కీరత్నలు 16:5; కీరత్నలు 16:6; యెహెజేక్లు 45:2-7; యెహెజేక్లు 48:8-23; 

లేవీయకాండము 25:23; సామెతలు 3:9; జెకరాయ్ 14:20; జెకరాయ్ 14:21; యెహెజేక్లు 45:2; 

యెహెజేక్లు 42:16-19; యెహెజేక్లు 45:2; యెహెజేక్లు 45:5; యెహెజేక్లు 45:6; 

సంఖాయ్కాండము 35:2; యిరిమ్యా 31:40; యెహెజేక్లు 37:26; యెహెజేక్లు 45:4; యెహెజేక్లు 

48:4; యెహెజేక్లు 48:15;  

వచనము 5 

ఇరువదియైదు వేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను గల యొక పర్దేశమును వారికి 

సావ్సథ్య్ముగా ఇరువది గదులను ఏరాప్టు చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 42:16-20; సంఖాయ్కాండము 35:3; యెహెజేక్లు 42:20; యెహెజేక్లు 45:1;  

వచనము 6 
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మరియు పటట్ణమునకై అయిదువేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియుగల 

యొక పర్దేశము ఏరాప్టు చేయవలెను. అది పర్తిషిఠ్తమగు భాగమునకు సరిగా ఉండవలెను, 

ఇశార్యేలీయులకందరికి అది సావ్సథ్య్ముగా ఉండును.  

యెహెజేక్లు 48:10; 1 రాజులు 6:16; యెహెజేక్లు 48:13;  

వచనము 7 

మరియు పర్తిషిఠ్త భాగమునకును పటట్ణమునకై యేరప్డిన పర్దేశమునకును ఎదురుగా వాటికి 

పడమటగాను తూరుప్గాను, పర్తిషిఠ్తభాగమునకును పటట్ణమునకై యేరప్డిన దేశమునకును 

ఇరుపర్కక్ల అధిపతికి భూమి నేరాప్టుచేయవలెను. పడమటినుండి తూరుప్వరకు దాని కొలువగా 

అదియొక గోతర్సాథ్నమునకు సరిపడు నిడివిగలదై యుండవలెను. అధిపతి యిక నా జనులను 

బాధింపక వారి గోతర్ములనుబటిట్ భూమి అంతయు ఇశార్యేలీయులకు నియమించునటుల్  

యెహెజేక్లు 45:1; యెహెజేక్లు 44:28; యెహెజేక్లు 48:11; యెహెజేక్లు 40:45; యెహెజేక్లు 

43:19; యెహెజేక్లు 44:13; యెహెజేక్లు 44:14; సంఖాయ్కాండము 16:5; యెహెజేక్లు 48:10; 

యెహెజేక్లు 48:12; హెబీర్యులకు 10:11;  

వచనము 8 

అది ఇశార్యేలీయులలో అతనికి భూసావ్సథ్య్ముగా ఉండును. 

యెహెజేక్లు 48:10; యెహెజేక్లు 48:13; యెహెజేక్లు 48:20; 1 కొరిందీయులకు 9:13; 1 

కొరిందీయులకు 9:14; యెహెజేక్లు 40:17; 1 దినవృతాత్ంతములు 9:26-33; నెహెమాయ్ 10:38; 

నెహెమాయ్ 10:39; యిరిమ్యా 33:18; యెహెజేక్లు 45:1;  

వచనము 9 

మరియు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయుల అధిపతులారా, మీరు జరిగించిన 

బలాతాక్రమును దోచుకొనిన దోపును చాలును; ఆలాగు చేయుట మాని నా జనుల సొముమ్ను 

అపహరింపక నీతి నాయ్యముల ననుసరించి నడుచుకొనుడి; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 48:15-18; యెహెజేక్లు 48:30-35; యెహెజేక్లు 45:1; యెహెజేక్లు 48:19; 

జెకరాయ్ 2:2;  

వచనము 10 

ఖరా తార్సులను ఖరా పడిని ఖరా తూమును ఒకక్టే పడియు ఒకక్టే తూమును మీరుంచుకొనవలెను. 

యెహెజేక్లు 34:24; యెహెజేక్లు 37:24; యెహెజేక్లు 46:16-18; యెహెజేక్లు 48:21; 

కీరత్నలు 2:8; కీరత్నలు 2:9; యెషయా 9:5; యెషయా 9:6; లూకా 1:32; లూకా 1:33; 

యెహోషువ 19:49; 1 సమూయేలు 8:9;  

వచనము 11 

తూము పందుములో పదియవ పాలు పటుట్నదై యుండవలెను, పందుము మీకు పరిమాణముగా 

నుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 19:3; యెహెజేక్లు 19:7; యెహెజేక్లు 22:27; యెహెజేక్లు 46:18; సామెతలు 

28:16; యెషయా 11:3-5; యెషయా 32:1; యెషయా 32:2; యెషయా 60:17; యెషయా 

60:18; యిరిమ్యా 22:17; యిరిమ్యా 23:5; మీకా 3:1-4; జెఫనాయ్ 3:13; యాకోబు 2:6; 

యాకోబు 5:1-6; పర్కటన 19:11-16; యెహోషువ 11:23; యెహోషువ 19:49; 1 సమూయేలు 

8:9; యెషయా 1:26; యెహెజేక్లు 44:3; యెహెజేక్లు 48:21; జెకరాయ్ 12:5;  

వచనము 12 

తులమొకటింటికి ఇరువది చినన్ముల యెతుత్ను, అరవీసె యొకటింటికి ఇరువది తులముల యెతుత్ను, 

ఇరువదియైదు తులముల యెతుత్ను పదునైదు తులముల యెతుత్ను ఉండవలెను. 

యెహెజేక్లు 44:6; 1 పేతురు 4:3; నెహెమాయ్ 5:10; కీరత్నలు 82:2-5; యెషయా 1:17; 

యిరిమ్యా 22:3; జెకరాయ్ 8:16; లూకా 3:14; యెహెజేక్లు 43:14-16; నెహెమాయ్ 5:1-13; 1 

కొరిందీయులకు 6:7; 1 కొరిందీయులకు 6:8; యోబు 20:19; యోబు 22:9; యోబు 24:2-12; 

మీకా 2:1; మీకా 2:2; మీకా 2:9; 1 సమూయేలు 10:25; 2 సమూయేలు 14:26; నెహెమాయ్ 
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5:7; యెషయా 16:3; యెహెజేక్లు 22:27; మీకా 6:10; జెకరాయ్ 7:9; జెకరాయ్ 12:5; మతత్యి 

18:28; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6;  

వచనము 13 

పర్తిషిఠ్తారప్ణలు ఈ పర్కారముగా చెలిల్ంపవలెను. నూట ఎనుబది పళల్ గోధుమలలో మూడు 

పళల్వంతునను నూట ఎనుబది పళల్యవలలో మూడు పళల్వంతునను చెలిల్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:35; లేవీయకాండము 19:36; సామెతలు 11:1; సామెతలు 16:11; 

సామెతలు 20:10; సామెతలు 21:3; ఆమోసు 8:4-6; మీకా 6:10; మీకా 6:11; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:13; 1 సమూయేలు 10:25; సామెతలు 20:23; యెషయా 5:10; 

ఆమోసు 8:5; లూకా 16:6;  

వచనము 14 

తైలము చెలిల్ంచునదెటల్నగా నూట ఎనుబది పళల్ నూనెలో పడియు ముపాప్తికవంతున చెలిల్ంపవలెను. 

తూము నూట ఎనుబది పళుల్ పటుట్నదగును. 

యెషయా 5:10; లేవీయకాండము 27:16; సంఖాయ్కాండము 11:32; దివ్తీయోపదేశకాండము 

25:13; రూతు 2:17; యెహెజేక్లు 45:14; హోషేయ 3:2;  

వచనము 15 

మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని 

సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:13; లేవీయకాండము 27:25; సంఖాయ్కాండము 3:47; ఆదికాండము 23:15; 

ఆదికాండము 23:16; నిరగ్మకాండము 30:24; సంఖాయ్కాండము 18:16; రూతు 2:17;  

వచనము 16 

ఇశార్యేలీయులలోని అధిపతికి చెలిల్ంపవలసిన యీ అరప్ణము ఈ పర్కారముగా తెచుచ్టకు 

దేశమునకు చేరిన జనులందరును బదు ధ్లైయుందురు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

Page  of 485 513



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

వచనము 17 

పండుగలలోను, అమావాసయ్ దినములలోను, విశార్ంతిదినములలోను, ఇశార్యేలీయులు కూడుకొను 

నియామకకాలములలోను వాడబడు దహనబలులను నైవేదయ్ములను పానారప్ణములను సరిచూచుట 

అధిపతి భారము. అతడు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పాపపరిహారారథ్ 

బలిపశువులను నైవేదయ్ములను దహనబలులను సమాధాన బలిపశువులను సిధద్పరచవలెను. 

యెహెజేక్లు 45:11; 1 రాజులు 7:26; ఎజార్ 7:22;  

వచనము 18 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మొదటి నెల మొదటి దినమున నిరోద్షమైన కోడెను తీసికొని 

పరిశుదధ్సథ్లము నిమితత్ము పాపపరిహారారథ్బలి నరిప్ంపవలెను. 

సామెతలు 3:9; సామెతలు 3:10; మలాకీ 1:8; మలాకీ 1:14; యెహెజేక్లు 45:17; 

లేవీయకాండము 1:4; లేవీయకాండము 6:30; దానియేలు 9:24; రోమీయులకు 5:10; 2 

కొరిందీయులకు 5:19-21; ఎఫెసీయులకు 2:16; కొలొసస్యులకు 1:21; హెబీర్యులకు 2:17; 

హెబీర్యులకు 9:22; హెబీర్యులకు 9:23; లేవీయకాండము 3:1; లేవీయకాండము 7:11; 

లేవీయకాండము 19:5; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:24; యెహెజేక్లు 45:20; 2 కొరిందీయులకు 

5:18;  

వచనము 19 

ఎటల్నగా యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ము కొంచెము తీసి, మందిరపు 

దావ్రబంధములమీదను బలిపీఠవు చూరు నాలుగు మూలలమీదను లోపటి ఆవరణపు వాకిటి 

దావ్రబంధములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:14; నిరగ్మకాండము 30:15; యెషయా 16:1; యిరిమ్యా 40:7;  

వచనము 20 

తెలియక తపిప్పోయినవారిని విడిపించునటుల్గా మందిరమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై నెల 

యేడవ దినమందు ఆలాగు చేయవలెను. 
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యెహెజేక్లు 46:4-12; 2 సమూయేలు 6:19; 1 రాజులు 8:63; 1 రాజులు 8:64; 1 

దినవృతాత్ంతములు 16:2; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:3; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:3-9; 2 

దినవృతాత్ంతములు 5:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:5; 2 

దినవృతాత్ంతములు 8:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 8:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 30:24; 2 

దినవృతాత్ంతములు 31:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 35:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 35:8; ఎజార్ 1:5; 

ఎజార్ 6:8; ఎజార్ 6:9; కీరత్నలు 68:18; యోహాను 1:16; రోమీయులకు 11:35; రోమీయులకు 

11:36; ఎఫెసీయులకు 5:2; లేవీయకాండము 23:1-44; సంఖాయ్కాండము 28:1; 

సంఖాయ్కాండము 29:40; యెషయా 66:23; కీరత్నలు 22:15-26; కీరత్నలు 22:29; యోహాను 

6:51-57; 1 కొరిందీయులకు 5:7; 1 కొరిందీయులకు 5:8; హెబీర్యులకు 13:10; 1 పేతురు 

2:24; 1 పేతురు 3:18; యెహెజేక్లు 43:27; కొలొసస్యులకు 3:17; హెబీర్యులకు 13:15; 

నిరగ్మకాండము 29:40; సంఖాయ్కాండము 28:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:24; యెహెజేక్లు 

45:15; యెహెజేక్లు 46:1; యెహెజేక్లు 46:12; కొలొసస్యులకు 1:20; కొలొసస్యులకు 

2:16; హెబీర్యులకు 2:17;  

వచనము 21 

మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున పసాక్పండుగ ఆచరింపవలెను; ఏడు దినములు దాని 

నాచరింపవలెను. అందులో పులియని ఆహారము తినవలెను.  

నిరగ్మకాండము 12:2; సంఖాయ్కాండము 28:11-15; మతత్యి 6:33; లేవీయకాండము 22:20; 

హెబీర్యులకు 7:26; హెబీర్యులకు 9:14; 1 పేతురు 1:19; యెహెజేక్లు 43:22; యెహెజేక్లు 

43:26; లేవీయకాండము 16:16; లేవీయకాండము 16:33; హెబీర్యులకు 9:22-25; 

హెబీర్యులకు 10:3; హెబీర్యులకు 10:4; హెబీర్యులకు 10:19-22; యెహెజేక్లు 43:18; 

యెహెజేక్లు 43:19; యెహెజేక్లు 45:20;  

వచనము 22 
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ఆ దినమున అధిపతి తనకును దేశమునకు చేరిన జనులందరికిని పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక యెదుద్ను 

అరిప్ంపవలెను. 

యెహెజేక్లు 43:14; యెహెజేక్లు 43:20; లేవీయకాండము 16:18-20; లేవీయకాండము 

16:16; యెహెజేక్లు 8:16; యెహెజేక్లు 40:9; యెహెజేక్లు 43:18; యెహెజేక్లు 43:19;  

వచనము 23 

మరియు ఏడు దినములు అతడు నిరోద్షమైన యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళళ్ను తీసికొని, దినమొకటింటికి 

ఒక యెదుద్ను ఒక పొటే ట్లును దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను; మరియు అనుదినము 

ఒకొక్కక్ మేకపిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను.  

లేవీయకాండము 4:27-35; కీరత్నలు 19:12; రోమీయులకు 16:18; రోమీయులకు 16:19; 

హెబీర్యులకు 5:2; యెహెజేక్లు 45:15; యెహెజేక్లు 45:18; లేవీయకాండము 16:20; 

లేవీయకాండము 8:15; యిరిమ్యా 18:10; రోమీయులకు 5:10; హెబీర్యులకు 2:17;  

వచనము 24 

మరియు ఎదొద్కటింటికిని పొటే ట్లొకటింటికిని తూము పిండిపటిట్న నైవేదయ్ము చేయవలెను. తూము 

ఒకటింటికి మూడు పళల్ నూనె యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:1-51; లేవీయకాండము 23:5-8; సంఖాయ్కాండము 9:2-14; సంఖాయ్కాండము 

28:16-25; దివ్తీయోపదేశకాండము 16:1-8; 1 కొరిందీయులకు 5:7; 1 కొరిందీయులకు 5:8; 

నిరగ్మకాండము 12:6; సంఖాయ్కాండము 28:19; 2 దినవృతాత్ంతములు 35:1; యోహాను 18:28;  

వచనము 25 

మరియు ఏడవ నెల పదునైదవ దినమున పండుగ జరుగుచుండగా యాజకుడు ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరించుచు పాప పరిహారారథ్బలి విషయములోను దహనబలి విషయములోను నైవేదయ్ 

విషయములోను నూనె విషయములోను ఆ పర్కారముగానే చేయవలెను. 

మతత్యి 20:28; మతత్యి 26:26-28; లేవీయకాండము 4:14; 2 కొరిందీయులకు 5:21; 

లేవీయకాండము 16:5; యెహెజేక్లు 44:3;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 46	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరుప్తటుట్ చూచు లోపటి ఆవరణపు గుమమ్ము, పనిచేయు 

ఆరు దినములు మూయబడియుండి, విశార్ంతిదినమునను అమావాసయ్ దినమునను 

తీయబడియుండవలెను. 

లేవీయకాండము 23:8; సంఖాయ్కాండము 28:15-31; సంఖాయ్కాండము 29:5; సంఖాయ్కాండము 

29:11-38; సంఖాయ్కాండము 23:1; సంఖాయ్కాండము 23:2; యోబు 42:8; హెబీర్యులకు 

10:8-12; లేవీయకాండము 16:5; 1 దినవృతాత్ంతములు 15:26; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:21;  

వచనము 2 

అధిపతి బయట మంటపమునకు పోవుమారగ్ముగా పర్వేశించి, గుమమ్పు దావ్రబంధముల దగగ్ర 

నిలువబడగా, యాజకులు దహనబలిపశువులను సమాధానబలిపశువులను అతనికి సిదధ్పరచవలెను; 

అతడు గుమమ్ముదగగ్ర నిలువబడి ఆరాధనచేసిన తరువాత వెలుపలికిపోవును, అయితే 

సాయంకాలము కాకమునుపే గుమమ్ము మూయకూడదు. 

యెహెజేక్లు 46:5-7; సంఖాయ్కాండము 28:12-15; నిరగ్మకాండము 29:40; లేవీయకాండము 

23:13;  

వచనము 3 

మరియు విశార్ంతిదినములలోను అమావాసయ్లలోను దేశజనులు ఆ తలుపుదగగ్ర నిలువబడి 

యెహోవాకు ఆరాధన చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 23:33-43; సంఖాయ్కాండము 29:12-38; దివ్తీయోపదేశకాండము 16:13-15; 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:8-10; నెహెమాయ్ 8:14-18; జెకరాయ్ 

14:16-19; యోహాను 7:2; యోహాను 7:37-39;  

వచనము 4 

విశార్ంతిదినమున అధిపతి యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన దహనబలి యేదనగా, నిరోద్షమైన ఆరు గొఱఱ్ 

పిలల్లును నిరోద్షమైన యొక పొటే ట్లును. 
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యెహెజేక్లు 44:1; యెహెజేక్లు 44:2; ఆదికాండము 3:19; నిరగ్మకాండము 20:9; లూకా 

13:14; యెహెజేక్లు 45:17; యెషయా 66:23; హెబీర్యులకు 4:9; హెబీర్యులకు 4:10; 

ఆదికాండము 1:14; నిరగ్మకాండము 16:26; నిరగ్మకాండము 31:15; సంఖాయ్కాండము 28:11; 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:18; యెహెజేక్లు 40:6; యెహెజేక్లు 40:19; యెహెజేక్లు 43:1; 

యెహెజేక్లు 46:12; కొలొసస్యులకు 2:16;  

వచనము 5 

పొటే ట్లుతో తూమెడు పిండిగల నైవేదయ్ము చేయవలెను, గొఱఱ్పిలల్లతో కూడ శకిత్కొలది నైవేదయ్మును, 

తూము ఒకటింటికి మూడు పళల్ నూనెయు తేవలెను. 

యోహాను 10:1-3; యెహెజేక్లు 46:8; యెహెజేక్లు 44:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 23:13; 2 

దినవృతాత్ంతములు 34:31; కొలొసస్యులకు 1:28; 1 రాజులు 8:22; 1 రాజులు 8:23; 1 

దినవృతాత్ంతములు 17:16; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:10-12; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:13; 2 

దినవృతాత్ంతములు 29:29; మతత్యి 26:39; హెబీర్యులకు 5:7; హెబీర్యులకు 5:8; యెహెజేక్లు 

46:12; లేవీయకాండము 19:5; 1 రాజులు 10:5; 2 రాజులు 11:5; 2 రాజులు 16:18; 1 

దినవృతాత్ంతములు 9:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 9:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 23:5; యెహెజేక్లు 

40:6; యెహెజేక్లు 40:19;  

వచనము 6 

అమావాసయ్నాడు నిరోద్షమైన చినన్ కోడెను నిరోద్షమైన ఆరు గొఱఱ్ పిలల్లను నిరోద్షమైన యొక 

పొటే ట్లును అరిప్ంపవలెను. 

లూకా 1:10; యోహాను 10:9; హెబీర్యులకు 10:19-22; 2 రాజులు 11:5; 2 

దినవృతాత్ంతములు 8:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 23:5;  

వచనము 7 

నైవేదయ్మును సిదధ్పరచవలెను, ఎదుద్తోను పొటే ట్లుతోను తూమెడు పిండిని గొఱఱ్పిలల్లతో శకిత్కొలది 

పిండిని అరిప్ంపవలెను, తూము ఒకటింటికి మూడు పళల్ నూనె నైవేదయ్ము చేయవలెను. 
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యెహెజేక్లు 45:17; సంఖాయ్కాండము 28:9; సంఖాయ్కాండము 28:10; 2 రాజులు 16:15; 2 

దినవృతాత్ంతములు 31:3;  

వచనము 8 

అధిపతి పర్వేశించునపుప్డు గుమమ్పు మంటపమారగ్ముగా పర్వేశించి అతడు ఆ మారగ్ముగానే 

వెలుపలికి పోవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:7; యెహెజేక్లు 46:11; యెహెజేక్లు 46:12; యెహెజేక్లు 45:24; 

సంఖాయ్కాండము 2 8 : 1 2 ; లేవీయకాండము 1 4 : 2 1 ; సంఖాయ్కాండము 6 : 2 1 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:17; నిరగ్మకాండము 29:40; సంఖాయ్కాండము 15:9; 

సంఖాయ్కాండము 28:10;  

వచనము 9 

అయితే దేశజనులు నియామక కాలములయందు యెహోవా సనిన్ధిని ఆరాధన చేయుటకై 

వచుచ్నపుప్డు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు దకిష్ణపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వెళల్వలెను, 

దకిష్ణపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వెళళ్వలెను. తాము వచిచ్న 

దారినే యెవరును తిరిగిపోక అందరును తినన్గా వెలుపలికిపోవలెను. 

ఆదికాండము 1:14; సంఖాయ్కాండము 28:11; యెషయా 66:23;  

వచనము 10 

అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును 

కూడి బయలువెళల్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:40; సంఖాయ్కాండము 15:9; యెహెజేక్లు 46:5; యెహెజేక్లు 46:11;  

వచనము 11 

పండుగదినములలోను నియామక కాలములలోను ఎదుద్తోగాని పొటే ట్లుతోగాని తూమెడు పిండియు, 

గొఱఱ్పిలల్లతో శకిత్కొలది పిండియు, తూము ఒకటింటికి మూడుపళల్ నూనెయు నైవేదయ్ముగా 

అరిప్ంపవలెను. 
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యెహెజేక్లు 46:2; యెహెజేక్లు 44:1-3; కొలొసస్యులకు 1:18; యెహెజేక్లు 44:3; 

యెహెజేక్లు 46:12;  

వచనము 12 

యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణమైన దహనబలినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణమైన సమాధానబలినైనను అధిపతి 

యరిప్ంచునపుప్డు తూరుప్తటుట్ గుమమ్ము తీయవలెను; విశార్ంతిదినమున అరిప్ంచునటుల్ దహనబలిని 

సమాధానబలిని అరిప్ంచి వెళి ల్పోవలెను; అతడు వెళి ల్పోయిన తరువాత గుమమ్ము మూయబడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:14-17; నిరగ్మకాండము 34:23; దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16; కీరత్నలు 

84:7; మలాకీ 4:4; యెహెజేక్లు 1:12; యెహెజేక్లు 1:17; ఫిలిపీప్యులకు 3:13; ఫిలిపీప్యులకు 

3:14; హెబీర్యులకు 10:38; 2 పేతురు 2:20; 2 పేతురు 2:21; యెహెజేక్లు 8:14; 

యెహెజేక్లు 40:24;  

వచనము 13 

మరియు పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను; 

అనుదినము ఉదయమున దానిని అరిప్ంపవలెను. మరియు అనుదినము ఉదయమున దానితో 

నైవేదయ్ము చేయవలెను. 

2 సమూయేలు 6:14-19; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:20; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:22; 2 

దినవృతాత్ంతములు 6:2-4; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:5; 2 

దినవృతాత్ంతములు 20:27; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:28; 2 దినవృతాత్ంతములు 29:28; 2 

దినవృతాత్ంతములు 29:29; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:30; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:31; 

నెహెమాయ్ 8:8; నెహెమాయ్ 8:9; కీరత్నలు 42:4; కీరత్నలు 122:1-4; మతత్యి 18:20; మతత్యి 

28:20; హెబీర్యులకు 3:6; హెబీర్యులకు 4:14-16; పర్కటన 2:1;  

వచనము 14 

అది ఎటల్నగా తూమెడు గోధుమపిండిలో ఆరవ పాలును పిండి కలుపుటకు పడి నూనెయు 

నుండవలెను; ఇవి ఎవరును రదుద్పరచలేని నితయ్మైన కటట్డలు. 
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లేవీయకాండము 23:1-44; సంఖాయ్కాండము 15:1-41; సంఖాయ్కాండము 28:1; సంఖాయ్కాండము 

29:40; దివ్తీయోపదేశకాండము 16:1-22; యెహెజేక్లు 46:5; యెహెజేక్లు 46:7; 

నిరగ్మకాండము 29:40; సంఖాయ్కాండము 15:9;  

వచనము 15 

గొఱఱ్పిలల్లను నైవేదయ్మును నూనెను అనుదినము ఉదయముననే నితయ్దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:3; లేవీయకాండము 23:38; సంఖాయ్కాండము 29:39; 1 రాజులు 3:4; 1 

దినవృతాత్ంతములు 29:21; 2 దినవృతాత్ంతములు 5:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:5-7; 2 

దినవృతాత్ంతములు 29:31; ఎజార్ 1:4; ఎజార్ 3:5; ఎజార్ 6:17; రోమీయులకు 12:1; 

ఎఫెసీయులకు 5:2; యెహెజేక్లు 46:1; యెహెజేక్లు 46:2; యెహెజేక్లు 46:8; యెహెజేక్లు 

44:3; యెహెజేక్లు 45:17; లేవీయకాండము 7:16; లేవీయకాండము 19:5; 2 రాజులు 16:15; 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:3; యెహెజేక్లు 40:6; యెహెజేక్లు 46:5;  

వచనము 16 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అధిపతి తన కుమారులలో ఎవనికైనను భూమి 

ఇచిచ్నయెడల అది యతని కుమారునికి సావ్సథ్య్మైనందున అతని కుమారులదగును. అది 

వారసతవ్మువలన వచిచ్న దానివంటి సావ్సథ్య్ము. 

నిరగ్మకాండము 29:38-42; సంఖాయ్కాండము 28:3-8; సంఖాయ్కాండము 28:10; దానియేలు 

8:11-13; యోహాను 1:29; 1 పేతురు 1:19; 1 పేతురు 1:20; పర్కటన 13:8; నిరగ్మకాండము 

12:5; లేవీయకాండము 12:6; కీరత్నలు 92:2; యెషయా 50:4; నిరగ్మకాండము 29:39; 

నిరగ్మకాండము 29:41; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:40;  

వచనము 17 

అయితే అతడు తన పనివారిలో ఎవనికైనను భూమి ఇచిచ్నయెడల విడుదల సంవతస్రమువరకే అది 

వాని హకైక్ తరువాత అధిపతికి మరలవచుచ్ను; అపుప్డు అతని కుమారులు అతని సావ్సథ్య్మునకు 

మాతర్ము హకుక్దారులగుదురు. 
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సంఖాయ్కాండము 28:5; నిరగ్మకాండము 12:14; నిరగ్మకాండము 29:40; లేవీయకాండము 

23:13; సంఖాయ్కాండము 15:4; సంఖాయ్కాండము 28:6; దానియేలు 8:11;  

వచనము 18 

జనులు తమ సావ్సథ్య్ము ననుభవింపకుండ అధిపతి వారి భూమిని ఆకర్మింపకూడదు; నా జనులు 

తమ భూములను విడిచి చెదరిపోకుండునటుల్ అతడు తన భూమిలోనుండి తన కుమారులకు భాగముల 

నియయ్వలెను. 

హెబీర్యులకు 7:27; హెబీర్యులకు 9:26; హెబీర్యులకు 10:1-10; సంఖాయ్కాండము 15:9;  

వచనము 19 

పిమమ్ట అతడు గుమమ్పు మధయ్గోడమారగ్ముగా ఉతత్ర దిశ చూచుచునన్ యాజకులకు ఏరప్డిన 

పర్తిషిఠ్తమైన గదులలోనికి ననున్ తీసికొనిరాగా అచచ్ట వెనుకతటుట్ పశిచ్మదికుక్న సథ్లమొకటి 

కనబడెను. 

ఆదికాండము 25:5; ఆదికాండము 25:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 21:3; కీరత్నలు 37:18; మతత్యి 

25:34; లూకా 10:42; యోహాను 8:35; యోహాను 8:36; రోమీయులకు 8:15-17; 

రోమీయులకు 8:29-32; గలతీయులకు 4:7; 1 సమూయేలు 10:25; యెహెజేక్లు 45:7;  

వచనము 20 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వులను బయటి ఆవరణములోనికి కొనివచిచ్యాజకులు జనులను పర్తిషిఠ్ంచుటకై 

వారు అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును వండుచు 

నైవేదయ్ములను కాలుచ్చుండు సథ్లమిదియేయని నాతోచెపిప్ 

లేవీయకాండము 25:10; మతత్యి 25:14-29; లూకా 19:25; లూకా 19:26; గలతీయులకు 

4:30; గలతీయులకు 4:31; యోహాను 8:35;  

వచనము 21 

అతడు బయటి ఆవరణములోనికి ననున్ తీసికొనివచిచ్ ఆవరణపు నాలుగు మూలలను ననున్ తిర్పప్గా, 

ఆవరణముయొకక్ మూలమూలను మరియొక ఆవరణమునన్టుట్ కనబడెను. 
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యెహెజేక్లు 45:8; కీరత్నలు 72:2-4; కీరత్నలు 78:72; యెషయా 11:3; యెషయా 11:4; 

యెషయా 32:1; యెషయా 32:2; యిరిమ్యా 23:5; యిరిమ్యా 23:6; యెహెజేక్లు 22:27; 1 

రాజులు 21:19; మీకా 1:1; మీకా 1:2; మీకా 3:1-3; కీరత్నలు 68:18; యోహాను 10:28; 

ఎఫెసీయులకు 4:8; యెహెజేక్లు 34:3-6; యెహెజేక్లు 34:21; 1 సమూయేలు 8:9; 1 

సమూయేలు 8:14; 2 సమూయేలు 15:14; 1 రాజులు 21:3; యెహెజేక్లు 44:3;  

వచనము 22 

ఆవరణపు మూలమూలను ఆవరింపబడిన ఆవరణమొకటి కనబడెను. ఒకొక్కక్టి నలువది మూరల 

నిడివియు ముపప్ది మూరల వెడలుప్ను గలిగి నాలుగును ఏకపరిమాణముగా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 40:44-46; యెహెజేక్లు 42:9; యెహెజేక్లు 44:4; యెహెజేక్లు 44:5;  

వచనము 23 

మరియు ఆ నాలుగింటిలోను చుటుట్ పంకిత్గానునన్ అటకలుండెను, చుటుట్నునన్ అటకలకిర్ంద 

పొయిలుండెను. 

యెహెజేక్లు 44:29; 1 సమూయేలు 2:13-15; 2 దినవృతాత్ంతములు 35:13; లేవీయకాండము 

2:4-7; లేవీయకాండము 7:1-38; యెహెజేక్లు 44:19; నిరగ్మకాండము 27:9; నిరగ్మకాండము 

29:31; లేవీయకాండము 6:26; లేవీయకాండము 8:31; 1 రాజులు 7:45; యిరిమ్యా 52:18; 

యెహెజేక్లు 46:24; జెకరాయ్ 14:20;  

వచనము 24 

ఇది వంటచేయువారి సథ్లము, ఇకక్డ మందిరపరిచారకులు జనులు తెచుచ్ బలిపశుమాంసమును 

వండుదురని ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 10:5; యెహెజేక్లు 40:17;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 47	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 

 

www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 497 513



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

వచనము 1 

అతడు మందిరపు గుమమ్మునకు ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను; మందిరము తూరుప్ముఖముగా ఉండెను, 

నేను చూడగా మందిరపు గడపకిర్ందనుండి నీళుల్ ఉబికి తూరుప్గా పారుచుండెను. ఆ నీళుల్ 

బలిపీఠమునకు దకిష్ణముగా మందిరపు కుడిపర్కక్ను కిర్ందనుండి పారుచుండెను, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 2 

పిమమ్ట ఆయన ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా ననున్ నడిపించి చుటుట్ తిర్పిప్ తూరుప్నకు పోవుదారిని 

బయటిగుమమ్మునకు తోడుకొనివచెచ్ను. నేను చూడగా అచచ్ట గుమమ్పు కుడిపర్కక్ను నీళుల్ ఉబికి 

పారుచుండెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 3 

ఆ మనుషుయ్డు కొలనూలు చేతపటుట్కొని తూరుప్ మారగ్మున బయలువెళి ల్ వెయియ్ మూరలు కొలిచి ఆ 

నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ చీలమండ లోతుండెను.  

యెహెజేక్లు 46:20; మతత్యి 24:45; యోహాను 21:15-17; 1 పేతురు 5:2;  

వచనము 4 

ఆయన మరి వెయియ్ మూరలు కొలిచి నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ మోకాళల్ లోతుండెను, ఇంక 

ఆయన వెయియ్మూరలు కొలిచి నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ మొలలోతుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:2; యెహెజేక్లు 41:23-26; కీరత్నలు 46:4; యెషయా 30:25; యెషయా 55:1; 

యిరిమ్యా 2:13; యోవేలు 3:18; జెకరాయ్ 13:1; జెకరాయ్ 14:8; యోహాను 7:37-39; పర్కటన 

22:1; పర్కటన 22:17; యెహెజేక్లు 47:12; యెషయా 2:3; యెహోషువ 2:5; 2 రాజులు 5:12; 

2 రాజులు 5:14; కీరత్నలు 110:2; యెషయా 35:6; యెషయా 41:18; యెషయా 51:5; 

యెహెజేక్లు 40:6; మీకా 5:7; జెకరాయ్ 14:4; మతత్యి 13:32; లూకా 13:19; యోహాను 4:10; 

యోహాను 7:38; పర్కటన 22:2;  
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వచనము 5 

ఆయన ఇంకను వెయియ్ మూరలు కొలువగా నీళుల్ మికిక్లి లోతై నేను దాటలేనంత నది కనబడెను, దాట 

వీలులేకుండ ఈదవలసినంత నీరుగల నదియాయెను. 

యెహెజేక్లు 44:2; యెహెజేక్లు 44:4; యెహోషువ 2:5; యెహెజేక్లు 40:35;  

వచనము 6 

అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నీవు చూచితివిగదా అని చెపిప్ ననున్ మరల నది యిదద్రికి 

తోడుకొనివచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 40:3; జెకరాయ్ 2:1; పర్కటన 11:1; పర్కటన 21:15; లూకా 24:49; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 2:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 10:46; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16-18; జెకరాయ్ 1:16;  

వచనము 7 

నేను తిరిగిరాగా నదీతీరమున ఇరు పర్కక్ల చెటుల్ విసాత్రముగా కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10-20; రోమీయులకు 15:19; కొలొసస్యులకు 1:6; జెకరాయ్ 2:1;  

వచనము 8 

అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను ఈ నీళుల్ ఉబికి తూరుప్గానునన్ పర్దేశమునకు పారి అరబాలోనికి దిగి 

సముదర్ములో పడును, అపుప్డు సముదర్పునీళుల్ మంచినీళుల్ అగును. 

యెషయా 11:9; దానియేలు 2:34; దానియేలు 2:35; హబకూక్కు 2:14; మతత్యి 13:31; 

మతత్యి 13:32; పర్కటన 7:9; పర్కటన 11:15; పర్కటన 20:2-4;  

వచనము 9 

వడిగా పారు ఈ నది వచుచ్చోటల్నెలల్ జలచరములనిన్యు బర్దుకును. ఈ నీళుల్ అకక్డికి వచుచ్టవలన 

ఆ నీరు మంచి నీళల్గును గనుక చేపలు బహు విసాత్రములగును; ఈ నది యెకక్డికి పారునో అకక్డ 

సమసత్మును బర్దుకును. 
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యెహెజేక్లు 8:17; యెహెజేక్లు 40:4; యెహెజేక్లు 44:5; యిరిమ్యా 1:11-13; జెకరాయ్ 4:2; 

జెకరాయ్ 5:2; మతత్యి 13:51; కీరత్నలు 107:35;  

వచనము 10 

మరియు దానియొదద్ ఏనెగ్దీ పటట్ణము మొదలుకొని ఏనెగాల్యీము పటట్ణమువరకును చేపలు 

పటుట్వారు దాని పర్కక్ల నిలిచి వలలు వేయుదురు; మహాసముదర్ములో నునన్టుల్ సకల జాతి చేపలును 

దానియందు బహు విసాత్రముగా నుండును. 

1 రాజులు 9:26; 2 రాజులు 2:13; యెహెజేక్లు 47:12; ఆదికాండము 2:9; ఆదికాండము 

2:10; పర్కటన 22:2; యోవేలు 2:20;  

వచనము 11 

అయితే ఆ సముదర్పు బురద సథ్లములును ఊబి సథ్లములును ఉపుప్గలవైయుండి బాగుకాక 

యుండును. 

యెషయా 35:1; యెషయా 35:7; యెషయా 41:17-19; యెషయా 43:20; యెషయా 44:3-5; 

యెషయా 49:9; యిరిమ్యా 31:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 3:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 

4:49; యెహోషువ 3:16; 2 రాజులు 2:19-22; యెషయా 11:6-9; మలాకీ 1:11; మతత్యి 

13:15; సంఖాయ్కాండము 34:3; యెహోషువ 15:2; 2 రాజులు 2:21; యోవేలు 2:20; మతత్యి 

12:43; లూకా 11:24; యోహాను 5:4; యాకోబు 3:12; పర్కటన 22:2;  

వచనము 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. 

యోహాను 3:16; యోహాను 11:26; కీరత్నలు 78:16; యోహాను 5:25; యోహాను 6:63; 

యోహాను 11:25; యోహాను 14:6; యోహాను 14:19; రోమీయులకు 8:2; 1 కొరిందీయులకు 
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15:45; ఎఫెసీయులకు 2:1-5; యెషయా 49:12; యెషయా 60:3-10; జెకరాయ్ 2:11; జెకరాయ్ 

8:21-23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

4:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20; 

నిరగ్మకాండము 15:26; కీరత్నలు 103:3; యెషయా 30:26; మతత్యి 4:19; లూకా 5:10;  

వచనము 13 

పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సరిహదుద్లనుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

పర్కారము మీరు సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొనవలసిన భూమి యిది; యోసేపు సంతతికి రెండు 

భాగములియయ్వలెను. 

మతత్యి 4:19; మతత్యి 13:47-50; మారుక్ 1:17; లూకా 5:4-10; యోహాను 21:3-11; 2 

దినవృతాత్ంతములు 20:2; యెహెజేక్లు 47:15; యెహెజేక్లు 48:28; సంఖాయ్కాండము 34:6; 

యెహోషువ 23:4; కీరత్నలు 104:25; యెషయా 49:12; యెషయా 49:20; 1 సమూయేలు 

23:29; యెషయా 15:8; యెషయా 19:8; యెహెజేక్లు 26:5; లూకా 5:10;  

వచనము 14 

నేను పర్మాణముచేసి మీ పితరులకు ఈ దేశము ఇచిచ్తిని గనుక ఏమియు భేదములేకుండ మీలో 

పర్తివాడును దానిలో సావ్సథ్య్మునొందును; ఈలాగున అది మీకు సావ్సథ్య్మగును. 

హెబీర్యులకు 6:4-8; హెబీర్యులకు 10:26-31; 2 పేతురు 2:19-22; పర్కటన 21:8; పర్కటన 

22:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23; నాయ్యాధిపతులు 9:45; కీరత్నలు 107:34; యిరిమ్యా 

17:6; మారుక్ 9:48; మారుక్ 9:49; 2 రాజులు 2:20; యోబు 39:6; దానియేలు 12:10;  

వచనము 15 

ఉతత్రదికుక్న సెదాదునకు పోవు మారగ్మున మహా సముదర్ము మొదలుకొని హెతోల్నువరకు 

దేశమునకు సరిహదుద్. 

యెహెజేక్లు 47:7; కీరత్నలు 92:12; యెషయా 60:21; యెషయా 61:3; యోబు 8:16; కీరత్నలు 

1:3; యిరిమ్యా 17:8; యెషయా 1:6; యిరిమ్యా 8:22; పర్కటన 22:2; ఆదికాండము 2:9; 
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నిరగ్మకాండము 15:27; సంఖాయ్కాండము 24:6; యెహోషువ 2:5; కీరత్నలు 92:14; పరమగీతము 

2:3; యెషయా 41:19; యెహెజేక్లు 34:27; యెహెజేక్లు 47:1; మలాకీ 4:2; 1 పేతురు 1:4;  

వచనము 16 

అది హమాతునకును బేరోతాయునకును దమసుక్ సరిహదుద్నకును హమాతు సరిహదుద్నకును 

మధయ్నునన్ సిబర్యీమునకును హవార్ను సరిహదుద్ను ఆనుకొను మధయ్సథ్లమైన హాజేరునకును 

వాయ్పించును. 

సంఖాయ్కాండము 34:2-12; యెహెజేక్లు 48:4-6; ఆదికాండము 48:5; ఆదికాండము 49:26; 1 

దినవృతాత్ంతములు 5:1; యిరిమ్యా 3:18; యిరిమ్యా 31:1; ఆదికాండము 48:22; 

సంఖాయ్కాండము 34:3; యెహోషువ 13:7; 1 రాజులు 18:31; యెహెజేక్లు 47:22; యెహెజేక్లు 

48:29; ఓబధాయ్ 1:19; పర్కటన 7:4;  

వచనము 17 

పడమటి సరిహదుద్ హసరేనాను అను దమసుక్ సరిహదుద్ పటట్ణము, ఉతత్రపు సరిహదుద్ హమాతు; ఇది 

మీకు ఉతత్రపు సరిహదుద్. 

యెహెజేక్లు 20:5; యెహెజేక్లు 20:6; యెహెజేక్లు 20:28; యెహెజేక్లు 20:42; ఆదికాండము 

12:7; ఆదికాండము 13:15; ఆదికాండము 15:7; ఆదికాండము 17:8; ఆదికాండము 26:3; 

ఆదికాండము 28:13; సంఖాయ్కాండము 14:16; సంఖాయ్కాండము 14:30; యెహెజేక్లు 48:29; 

సామెతలు 16:33; నిరగ్మకాండము 6:8; సంఖాయ్కాండము 34:2; యిరిమ్యా 30:3; యెహెజేక్లు 

47:22; పర్కటన 10:5;  

వచనము 18 

తూరుప్దికుక్న హవార్ను దమసుక్ గిలాదులకును ఇశార్యేలీయుల దేశమునకును మధయ్ యొరాద్నునది 

సరిహదుద్గా ఉండును; సరిహదుద్ మొదలుకొని తూరుప్ సముదర్మువరకు దాని కొలువవలెను; ఇది 

మీకు తూరుప్ సరిహదుద్.  
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యెహెజేక్లు 47:17-20; యెహెజేక్లు 48:1; సంఖాయ్కాండము 34:8; సంఖాయ్కాండము 34:6; 

యెహెజేక్లు 47:10; యెహెజేక్లు 48:28; ఆమోసు 6:14;  

వచనము 19 

దకిష్ణదికుక్న తామారు మొదలుకొని కాదేషునొదద్నునన్ మెరీబా ఊటలవరకును నది మారగ్మున 

మహాసముదర్మునకు మీ సరిహదుద్ పోవును; ఇది మీకు దకిష్ణపు సరిహదుద్. 

సంఖాయ్కాండము 13:21; సంఖాయ్కాండము 34:8; 1 రాజులు 8:65; ఆమోసు 6:14; జెకరాయ్ 9:2; 

2 సమూయేలు 8:8; ఆదికాండము 14:15; 1 దినవృతాత్ంతములు 18:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

9:2; ఆదికాండము 10:18; 2 రాజులు 14:25;  

వచనము 20 

పశిచ్మదికుక్న సరిహదుద్ మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు మహాసముదర్ము 

సరిహదుద్గా ఉండును; ఇది మీకు పశిచ్మదికుక్ సరిహదుద్. 

యెహెజేక్లు 48:1; సంఖాయ్కాండము 34:9; ఆదికాండము 10:18; యెహెజేక్లు 47:15;  

వచనము 21 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల పర్కారము ఈ దేశమును మీరు పంచుకొనవలెను. 

ఆదికాండము 31:23; ఆదికాండము 31:47; సంఖాయ్కాండము 32:1; నాయ్యాధిపతులు 10:8; 

ఆదికాండము 13:10; యోబు 40:23; సంఖాయ్కాండము 34:3; యెహోషువ 15:2; యెహెజేక్లు 

39:11; యోవేలు 2:20; జెకరాయ్ 10:10;  

వచనము 22 

మీరు చీటుల్వేసి మీకును మీలో నివసించి పిలల్లుకనిన పరదేశులకును సావ్సథ్య్ములను 

విభజించునపుప్డు ఇశార్యేలీయులలో దేశమందు పుటిట్నవారినిగా ఆ పరదేశులను మీరు ఎంచవలెను, 

ఇశార్యేలు గోతిర్కులతో పాటు తామును సావ్సథ్య్ము నొందునటుల్ మీవలె వారును చీటుల్ వేయవలెను. 
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యెహెజేక్లు 48:28; సంఖాయ్కాండము 20:13; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:51; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8; కీరత్నలు 81:7; యెహోషువ 12:3; సంఖాయ్కాండము 20:22; 

సంఖాయ్కాండము 34:3; యెహోషువ 15:1;  

వచనము 23 

ఏ గోతర్ములో పరదేశులు కాపురముందురో ఆ గోతర్ భాగములో మీరు వారికి సావ్సథ్య్ము 

ఇయయ్వలెను; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

సంఖాయ్కాండము 34:6; యెహోషువ 15:12; యెహెజేక్లు 48:28;  
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యెహెజేక్లు 

అధాయ్యము 48	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

గోతర్ముల పేరులు ఇవి; దానీయుల కొకభాగము .. అది ఉతత్రదికుక్ సరిహదుద్నుండి 

హమాతునకుపోవు మారగ్మువరకు హెతోల్నునకుపోవు సరిహదుద్వరకును హసరేనాను అను దమసుక్ 

సరిహదుద్వరకును హమాతు సరిహదుద్ మారగ్మున తూరుప్గాను పడమరగాను వాయ్పించు భూమి. 

యెహెజేక్లు 45:1;  

వచనము 2 

దానుయొకక్ సరిహదుద్ నానుకొని తూరుప్ పడమరలుగా ఆషేరీయులకు ఒక భాగము. 

యెహెజేక్లు 47:13; యెహెజేక్లు 47:14; యెషయా 56:6; యెషయా 56:7; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 2:5-10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18; ఎఫెసీయులకు 2:12; ఎఫెసీయులకు 2:13; 

ఎఫెసీయులకు 2:19-22; ఎఫెసీయులకు 3:6; పర్కటన 7:9; పర్కటన 7:10; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 15:9; రోమీయులకు 10:12; గలతీయులకు 3:28; గలతీయులకు 3:29; 

కొలొసస్యులకు 3:11; నిరగ్మకాండము 12:48; సంఖాయ్కాండము 26:53; యెహోషువ 18:10;  

వచనము 3 

ఆషేరీయుల సరిహదుద్ నానుకొని తూరుప్ పడమరలుగా నఫాత్లీయులకు ఒక భాగము. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 4 

నఫాత్లి సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మనషేష్యులకు ఒకభాగము. 

నిరగ్మకాండము 1:1-5; సంఖాయ్కాండము 1:5-15; సంఖాయ్కాండము 13:4-15; పర్కటన 7:4-8; 

యెహెజేక్లు 47:15-17; సంఖాయ్కాండము 34:7-9; ఆదికాండము 30:3-6; యెహోషువ 

19:40-47; నాయ్యాధిపతులు 18:26-29; 2 సమూయేలు 24:2; 1 రాజులు 12:28; 1 రాజులు 

12:29; మతత్యి 20:15; మతత్యి 20:16; ఆదికాండము 35:22; 1 రాజులు 15:20; కీరత్నలు 

87:3; యెహెజేక్లు 47:17; యెహెజేక్లు 48:23; ఓబధాయ్ 1:19;  

వచనము 5 
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మనషేష్యుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా ఎఫార్యిమీయులకు ఒక భాగము. 

ఆదికాండము 30:12; ఆదికాండము 30:13; యెహోషువ 19:24-31;  

వచనము 6 

ఎఫార్యిమీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా రూబేనీయులకు ఒక భాగము. 

ఆదికాండము 30:7; ఆదికాండము 30:8; యెహోషువ 19:32-39;  

వచనము 7 

రూబేనీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా యూదావారికి ఒకభాగము. 

యెహెజేక్లు 45:1; ఆదికాండము 30:22-24; ఆదికాండము 41:51; ఆదికాండము 48:5; 

ఆదికాండము 48:14-20; యెహోషువ 13:29-31; యెహోషువ 17:1-11; యెహెజేక్లు 47:13;  

వచనము 8 

యూదావారి సరిహదుద్ను అనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మీరు పర్తిషిట్ంచు పర్తిషిట్త 

భూమియుండును. దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు వేల కొలకఱఱ్లు; దాని నిడివి తూరుప్నుండి 

పడమరవరకు తకిక్నభాగముల నిడివివలెనే యుండును; పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్ ఉండవలెను. 

యెహోషువ 16:1-10; యెహోషువ 17:8-10; యెహోషువ 17:14-18;  

వచనము 9 

యెహోవాకు మీరు పర్తిషిట్ంచు పర్దేశము ఇరువదియైదు వేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు పదివేల కొలకఱఱ్ల 

వెడులుప్నై యుండవలెను. 

ఆదికాండము 29:32; ఆదికాండము 49:3; ఆదికాండము 49:4; యెహోషువ 13:15-21;  

వచనము 10 

ఈ పర్తిషిఠ్తభూమి యాజకులదగును. అది ఉతత్రదికుక్న ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు 

పడమటి దికుక్న పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను తూరుప్దికుక్న పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను దకిష్ణ 

దికుక్న ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు ఉండవలెను. యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్ 

ఉండును. 
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ఆదికాండము 29:35; యెహోషువ 15:1-63; యెహోషువ 19:9;  

వచనము 11 

ఇది సాదోకు సంతతివారై నాకు పర్తిషిట్ంపబడి నేను వారి కపప్గించిన దానిని కాపాడు 

యాజకులదగును; ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు ననున్ విడిచిపోగా మిగిలిన లేవీయులు 

విడిచిపోయినటెల్ వారు ననున్ విడిచిపోలేదు. 

యెహెజేక్లు 45:1-6; యెహెజేక్లు 48:35; యెషయా 12:6; యెషయా 33:20-22; జెకరాయ్ 

2:11; జెకరాయ్ 2:12; 2 కొరిందీయులకు 6:16; ఎఫెసీయులకు 2:20-22; కొలొసస్యులకు 2:9; 

పర్కటన 21:3; పర్కటన 21:22; పర్కటన 22:3; సంఖాయ్కాండము 35:2; యెహెజేక్లు 48:10; 

యెహెజేక్లు 48:21; పర్కటన 21:16;  

వచనము 12 

పర్తిషిఠ్త భూమియందు లేవీయుల సరిహదుద్దగగ్ర వారికొక చోటు ఏరాప్టగును; అది అతి 

పరిశుదధ్ముగా ఎంచబడును. 

యెహోషువ 21:2; యెహెజేక్లు 44:28; యెహెజేక్లు 48:15;  

వచనము 13 

యాజకుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని లేవీయుల కొకచోటు నేరాప్టుచేయవలెను; అది ఇరువది యయిదు 

వేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్నైయుండును. దాని నిడివియంతయు ఇరువది 

యయిదు వేల కొలకఱఱ్లును వెడలప్ంతయు పదివేల కొలకఱఱ్లును ఉండును.  

యెహెజేక్లు 44:28; యెహెజేక్లు 45:4; సంఖాయ్కాండము 35:1-9; యెహోషువ 21:1-45; 

మతత్యి 10:10; 1 కొరిందీయులకు 9:13; 1 కొరిందీయులకు 9:14; యెహెజేక్లు 48:8; 

యెహెజేక్లు 45:3; యెహెజేక్లు 45:5; యెహెజేక్లు 48:15;  

వచనము 14 
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అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన భూమి గనుక దానిలో ఏమాతర్పు భాగమైనను వారు అమమ్కూడదు, 

బదులుగా ఇయయ్కూడదు, ఆ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములను ఇతరులను 

అనుభవింపనియయ్కూడదు. 

యెహెజేక్లు 40:46; యెహెజేక్లు 43:19; యెహెజేక్లు 44:15; యెహెజేక్లు 44:16; మతత్యి 

24:45; మతత్యి 24:45; మతత్యి 24:46; 2 తిమోతి 4:7; 2 తిమోతి 4:8; 1 పేతురు 5:4; 

పర్కటన 2:10; యెహెజేక్లు 44:10; 2 సమూయేలు 15:24; 1 దినవృతాత్ంతములు 15:12; 2 

దినవృతాత్ంతములు 13:11; యెహెజేక్లు 14:11; యెహెజేక్లు 45:4; జెకరాయ్ 3:7;  

వచనము 15 

ఇరువది యయిదువేల కొలకఱఱ్ల భూమిని ఆనుకొని వెడలుప్న మిగిలిన అయిదువేల కొలకఱఱ్లుగల 

చోటు గార్మకంఠముగా ఏరప్రచబడినదై, పటట్ణములోని నివేశములకును మైదానములకును అకక్రకు 

వచుచ్ను; దాని మధయ్ పటట్ణము కటట్బడును. 

యెహెజేక్లు 45:4; లేవీయకాండము 27:21; యెహెజేక్లు 48:14;  

వచనము 16 

దాని పరిమాణ వివరమేదనగా, ఉతత్రదికుక్వ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్లు, దకిష్ణ దికుక్న 

నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్లు, తూరుప్ దికుక్న నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్లు, పడమటి 

దికుక్న నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్లు. 

యెహెజేక్లు 45:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:19; లూకా 10:7; యెహెజేక్లు 45:5; 

యెహెజేక్లు 48:15;  

వచనము 17 

పటట్ణమునకు చేరిన ఖాళీసథ్లము ఉతత్రపుతటుట్న రెండువందల యేబది కొలకఱఱ్లు, దకిష్ణపుతటుట్న 

రెండువందల ఏబది కొలకఱఱ్లు, తూరుప్తటుట్న రెండువందల ఏబది కొలకఱఱ్లు, పడమటి తటుట్న 

రెండువందల ఏబది కొలకఱఱ్లు ఉండవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 22:29; లేవీయకాండము 27:10; లేవీయకాండము 27:28; లేవీయకాండము 

27:33; యెహెజేక్లు 48:12; లేవీయకాండము 23:20; లేవీయకాండము 27:9; లేవీయకాండము 

27:32; మలాకీ 3:8-10; లేవీయకాండము 25:23; దివ్తీయోపదేశకాండము 26:2; యెహెజేక్లు 

48:15;  

వచనము 18 

పర్తిషిఠ్త భూమిని ఆనుకొని మిగిలిన భూమి ఫలము పటట్ణములో కషట్ముచేత జీవించువారికి 

ఆధారముగా ఉండును. అది పర్తిషిఠ్త భూమిని యానుకొని తూరుప్ తటుట్న పదివేల కొలకఱఱ్లును 

పడమటితటుట్న పదివేల కొలకఱఱ్లును ఉండును. 

యెహెజేక్లు 22:26; యెహెజేక్లు 42:20; యెహెజేక్లు 44:23; యెహెజేక్లు 45:6; యెహెజేక్లు 

45:1; యెహెజేక్లు 48:9; యెహెజేక్లు 48:10; యెహెజేక్లు 42:15; యెహెజేక్లు 48:13; 

యెహెజేక్లు 48:14; యెహెజేక్లు 48:30; యెహెజేక్లు 48:17; యెహెజేక్లు 48:18; యెహెజేక్లు 

48:19; 1 తిమోతి 3:15; జెకరాయ్ 2:2; పర్కటన 21:10;  

వచనము 19 

ఏ గోతర్పువారైనను పటట్ణములో కషట్ముచేసి జీవించువారు దానిని సాగుబడిచేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 48:30;  

వచనము 20 

పర్తిషిఠ్త భూమియంతయు ఇరువది యయిదువేల కొలకఱఱ్ల చచౌచ్కముగా ఉండును; దానిలో 

నాలుగవ భాగము పటట్ణమునకు ఏరాప్టు చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:15; పర్కటన 21:16;  

వచనము 21 

పర్తిషిఠ్త సాథ్నమునకును పటట్ణమునకు ఏరాప్టు చేయబడిన భాగమునకును ఇరు పర్కక్లనునన్ 

భూమిని, అనగా తూరుప్దిశను పర్తిషిఠ్తసాథ్నముగా ఏరప్డిన యిరువది యయిదువేల కొలకఱఱ్లును 

పడమటి దిశను గోతర్సాథ్నములుగా ఏరప్డిన యిరువది యయిదువేల కొలకఱఱ్లును గల భూమిని 
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యానుకొను సాథ్నము అధిపతిదగును. పర్తిషిఠ్త సాథ్నమును, మందిరమునకు పర్తిషిఠ్ంపబడిన 

సాథ్నమును దానికి మధయ్గా ఉండును.  

యెహోషువ 9:27; ఎజార్ 2:43-58; నెహెమాయ్ 7:46-62; నిరగ్మకాండము 29:36; యెహెజేక్లు 

48:15; పర్కటన 21:16;  

వచనము 22 

యూదావారి సరిహదుద్నకును బెనాయ్మీనీయుల సరిహదుద్నకును మధయ్గానునన్ లేవీయుల సావ్సథ్య్మును 

పటట్ణమునకు ఏరాప్టైన సాథ్నమును ఆనుకొను భూమిలో అధిపతి భూమికి లోగా ఉనన్ది 

అధిపతిదగును.  

యెహెజేక్లు 45:6; 1 రాజులు 4:7-23; నెహెమాయ్ 11:1-36; యెహెజేక్లు 48:15; పర్కటన 7:4;  

వచనము 23 

తూరుప్నుండి పడమటివరకు కొలువగా మిగిలిన గోతర్ములకు భాగములు ఏరాప్టగును. 

బెనాయ్మీనీయులకు ఒక భాగము, 

హెబీర్యులకు 12:17; పర్కటన 21:16; యెహెజేక్లు 42:20; యెహెజేక్లు 45:5;  

వచనము 24 

బెనాయ్మీనీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా షిమోయ్నీయులకు ఒకభాగము; 

యెహెజేక్లు 48:22; యెహెజేక్లు 34:23; యెహెజేక్లు 34:24; యెహెజేక్లు 37:24; యెహెజేక్లు 

45:7; యెహెజేక్లు 45:8; హోషేయ 1:11; యెహెజేక్లు 48:8-10;  

వచనము 25 

షిమోయ్నీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా ఇశాశ్ఖారీయులకు ఒకభాగము 

సంఖాయ్కాండము 35:2; యెహెజేక్లు 48:21;  

వచనము 26 

ఇశాశ్ఖారీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా జెబూలూనీయులకు ఒకభాగము, 
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యెహెజేక్లు 48:1-7; ఆదికాండము 35:16-19; యెహోషువ 18:21-28; యెహెజేక్లు 48:1; 

యెహోషువ 13:7;  

వచనము 27 

జెబూలూనీయుల సరిహదుద్ను ఆనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా గాదీయులకు ఒకభాగము; 

ఆదికాండము 29:33; ఆదికాండము 49:5-7; యెహోషువ 19:1-9;  

వచనము 28 

దకిష్ణదికుక్న తామారునుండి కాదేషులోనునన్ మెరీబా ఊటలవరకు నదివెంబడి 

మహాసముదర్మువరకు గాదీయులకు సరిహదుద్ ఏరప్డును. 

ఆదికాండము 30:14-18; యెహోషువ 19:17-23;  

వచనము 29 

మీరు చీటుల్వేసి ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములకు విభాగింపవలసిన దేశము ఇదే. వారి వారి భాగములు 

ఇవే. యిదే యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్. 

ఆదికాండము 30:19; ఆదికాండము 30:20; యెహోషువ 19:10-16;  

వచనము 30 

పటట్ణసాథ్న వైశాలయ్త ఎంతనగా, ఉతత్రమున నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. 

ఆదికాండము 30:10; ఆదికాండము 30:11; యెహోషువ 13:24-28;  

వచనము 31 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు పేళల్నుబటిట్ పటట్ణపు గుమమ్ములకు పేళుల్ పెటట్వలెను. ఉతత్రపుతటుట్న 

రూబేనుదనియు, యూదాదనియు, లేవిదనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 47:19; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:2; సంఖాయ్కాండము 20:1; సంఖాయ్కాండము 

20:13; కీరత్నలు 106:32; ఆదికాండము 15:18; సంఖాయ్కాండము 34:5; యెహోషువ 13:3; 

యెషయా 27:12; యెహెజేక్లు 47:15; యెహెజేక్లు 47:19; యెహెజేక్లు 47:20; 

సంఖాయ్కాండము 20:22; యెహెజేక్లు 47:10;  
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వచనము 32 

తూరుప్తటుట్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము గలది. ఆ తటుట్న యోసేపుదనియు 

బెనాయ్మీనుదనియు దానుదనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 47:13-22; సంఖాయ్కాండము 34:2; సంఖాయ్కాండము 34:13; యెహోషువ 13:1; 

యెహోషువ 21:45; లేవీయకాండము 16:8; యెహోషువ 18:10; యెహెజేక్లు 45:1; 

యెహెజేక్లు 47:14;  

వచనము 33 

దకిష్ణపుతటుట్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము గలది. ఆ తటుట్న షిమోయ్నుదనియు 

ఇశాశ్ఖారుదనియు జెబూలూనుదనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 48:16; యెహెజేక్లు 48:32-35; పర్కటన 21:16; యెహెజేక్లు 42:15; 

యెహెజేక్లు 42:16; యిరిమ్యా 31:38; యెహెజేక్లు 40:2; యెహెజేక్లు 45:6; యెహెజేక్లు 

48:15; జెకరాయ్ 2:2; జెకరాయ్ 12:6;  

వచనము 34 

పడమటితటుట్ నాలుగువేల ఐదువందల కొలకఱఱ్ల పరిమాణముగలది. ఆ తటుట్న గాదుదనియు 

ఆషేరుదనియు నఫాత్లిదనియు మూడు గుమమ్ములుండవలెను. 

యెషయా 26:1; యెషయా 26:2; యెషయా 54:12; యెషయా 60:11; పర్కటన 21:12; 

పర్కటన 21:13; పర్కటన 21:21; పర్కటన 21:25; పర్కటన 7:4;  

వచనము 35 

దాని కైవారము పదునెనిమిదివేల కొలకఱఱ్ల పరిమాణము. యెహోవా యుండు సథ్లమని నాటనుండి ఆ 

పటట్ణమునకు పేరు. 

యెహెజేక్లు 48:30; 
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